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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қараша                №786                    Астана, Үкімет Үйі

«Халықаралық спорттық жарыстардың тізбесін, 
халықаралық спорттық жарыстардың чемпиондары мен 

жүлдегерлеріне, спорт түрлері бойынша Қазақстан 
Республикасының құрама командаларының (спорт 

түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) 
жаттықтырушылары мен мүшелеріне ақшалай көтермелеу 

төлемдерінің мөлшерін және оларды төлеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 19 желтоқсандағы № 1345 қаулысына өзгерістер 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасы құрама командаларының спортшылары мен жаттықтырушыларын 
ынталандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. «Халықаралық спорттық жарыстардың тізбесін, халықаралық спорттық жарыстардың 
чемпиондары мен жүлдегерлеріне, спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама 
командаларының (спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) жаттықтырушылары 
мен мүшелеріне ақшалай көтермелеу төлемдерінің мөлшерін жəне оларды төлеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 1345 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 81, 703-құжат) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген халықаралық спорттық жарыстардың тізбесінде:
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Халықаралық арнаулы олимпиадалық ойындар»; көрсетілген қаулымен бекітілген 

Халықаралық спорттық жарыстардың чемпиондары мен жүлдегерлеріне, спорт түрлері бой-
ынша Қазақстан Республикасының құрама командаларының (спорт түрлері бойынша ұлттық 
құрама командалардың) жаттықтырушылары мен мүшелеріне ақшалай көтермелеу мөлшері 
осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2017 жылғы 18 шілдеден бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады. 

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 28 қарашадағы №786 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылғы 19 желтоқсандағы №1345 қаулысымен бекітілген

Халықаралық спорттық жарыстардың чемпиондары мен жүлдегерлеріне, 
спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларының 

(спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) жаттықтырушылары мен 
мүшелеріне ақшалай көтермелеу мөлшері

Р/с
№

Халықаралық спорттық 
жарыстардың атауы

Иеленген
орын

Спортшыны 
теңгеге ба-
рабар АҚШ 
долларын-
да ақшалай 
көтермелеу 

мөлшері

Жаттықтыру-
шыларды 

теңгеге барабар 
АҚШ долла-

рында ақшалай 
көтермелеу 

мөлшері
1 2 3 4 5

1. Жазғы, қысқы Олимпиада, 
Паралимпиада, Сурдлимпиада 
ойындары

1-орын 250000 250000
2-орын 150000 150000
3-орын 75000 75000
4-орын 30000 30000
5-орын 10000 10000
6-орын 5000 5000

2. Əлем чемпионаты (ересектер 
арасында): олимпиадалық,
паралимпиадалық,
сурдлимпиадалық
спорт түрлері бойынша

1-орын 15000 10000
2-орын 7000 5000
3-орын 5000 3000

олимпиадалық емес спорт 
түрлері бойынша

1 -орын 2300 2300
2-орын 1800 1800
3-орын 1100 1100

3. Жазғы, қысқы Азия ойындары, 
Параазия ойындары

1 -орын 10000 5000
2-орын 5000 3000
3-орын 3000 2000

4. Жазғы, қысқы
Дүниежүзілік
Универсиада

1-орын 15000 15000
2-орын 10000 10000
3-орын 5000 5000

5. Жасөспірімдердің жазғы, қысқы 
Олимпиада ойындары

1-орын 10000 5000
2-орын 5000 3000
3-орын 3000 2000

6. Олимпиадалық, 
паралимпиадалық спорт 
түрлері бойынша Азия чем-
пионаты

1 -орын 2300 2300
2-орын 1400 1400
3-орын 900 900

7. Олимпиадалық, 
паралимпиадалық спорт 
түрлері бойынша (жастар ара-
сында) Əлем чемпионаты

1 -орын 3500 3500
2-орын 2300 2300
3-орын 1100 1100

8. Олимпиадалық спорт түрлері 
бойынша əлем рекордын орнату

5000 3000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 29 қараша                  №795                      Астана, Үкімет Үйі

«Оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың 
2017 жылға арналған өңірлік квотасын белгілеу туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 4 сәуірдегі 
№168 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңы 8-бабының 5-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
қаулы етеді:

1. «Оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың 2017 жылға арналған 
өңірлік квотасын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 
4 сəуірдегі №168 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №12, 
82-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) 558 отбасыдан тұратын оралмандарды қабылдаудың 2017 жылға арналған 

өңірлік квотасы;
2) 381 отбасыдан тұратын қоныс аударушыларды қабылдаудың 2017 жылға 

арналған өңірлік квотасы белгіленсін.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
 Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 29 қараша               №790                      Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 1995 жылғы 18 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 9-бабының 5-2) тармақшасына 
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау 
жүйесі бекітілсін.

2. Мемлекеттік органдар осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
 Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы мемлекетті к жоспарлау жүйесі 
1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Респуб ликасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі (бұдан əрі – 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі) – елдің ұзақ мерзімді (5 жылдан астам), орта мерзімді 
(бір жылдан 5 жылды қоса алғанға дейін) кезеңдерге арналған дамуын қамтамасыз 
ететін, мемлекеттік жоспарлау қағидаттарынан, құжаттарынан, процестерінен жəне 
оған қатысуш ылардан тұратын өзара байланысты элементтер кешені.

2. Мемлекеттік жоспарлау мемлекеттік билік органдарының жəне елді дамыту 
процесіне өзге де қатысушылардың Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейін арттыруға, азаматтардың əл-ауқатын өсіруге жəне ел қауіпсіздігін нығайтуға 
бағытталған қызметін қамтиды.

1.1. Негізгі ұғымдар
3. Осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланыл ады:
1) нысаналы индикатор – мақсат қа қол жеткізу деңгейін өлшеуге мүмкіндік беретін 

оның санмен берілетін мəні;
2) нəтиже көрсеткіші – міндеттің шешілу деңгейін айқындауға мүмкіндік беретін 

санмен өлшенетін көрсеткіш;
3) көрсеткіштердің базалық тізбесі – аумақтарды дамытудың түйінді бағыттарының 

деңгейлерін көрсететін жəне жергілікті атқарушы органдар қызметі тиімділігінің 
көрсеткіштері болып табылатын аумақтарды дамыту бағдарламаларының 
біріздендірілген нысаналы индикаторларының жиынтығы;

4) жоспарлы кезең – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжаты əзірленетін кезең.
2. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қағидаттары

4. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) бірыңғайлық пен біртұтастық – мемлекеттік жоспарлау саласындағы заңнаманың, 

Мемлекеттік жоспарлау жүйесін ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеу қағидаттарының 
бірыңғайлығы, мемлекеттік жоспарлау процесін жүзеге асыру тəртібінің бірыңғайлығы;

2) ішкі теңгерімділік – мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының даму 
мақсаттары, міндеттері жəне нəтижелер көрсеткіштері бойынша өзара келісілуі;

3) нəтижелілік жəне тиімділік – мақсаттарды, міндеттерді жəне нəтижелер 
көрсеткіштерін таңдау барынша дұрыс (нəтижелі) болуға, ағымдағы ахуалды терең 
талдауға жəне қойылған нəтижелерге ресурстарды барынша аз жұмсай отырып қол 
жеткізу қажеттігіне негізделуі тиіс;

4) міндеттерді шешу жолдарын таңдау дербестігі – мемлекеттік жоспарлау процесіне 
қатысушылардың өз құзыреті шегінде мақсаттарға қол жеткізу жəне елдің даму 
міндеттерін шешу жолдары мен əдістерін таңдаудағы дербестігі;

5) мемлекеттік жоспарлау процесіне қатысушылардың жауапкершілігі – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес өз құзыреті шегінде міндеттерді шешудің 
тиімсіздігі жəне күтілетін нəтижелерге қол жеткізілмегені үшін жауапкершілікті 
қамтамасыз ету;

6) айқындық (ашықтық) – мемлекеттік құпияларға жататын ақпаратты қамтитын 
ережелерді қоспағанда, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын міндетті түрде 
жариялау;

7) анықтық жəне шынайылық – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында 
белгіленген даму мақсаттарына қол жеткізудің негізделген мүмкіндігі, сондай-ақ 
мемлекеттік жоспарлау процесінде пайдаланылатын нəтижелер көрсеткіштерінің 
негізділігі;

8) үздіксіздік, сабақтастық жəне дəйектілік – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің саты-
лы сипаты, яғни жоғары тұрған құжаттардың мақсаттарына, міндеттеріне, нəтижелер 
көрсеткіштеріне қол жеткізудің табысты болуы төмен тұрған құжаттарды жоспарлау 
мен олардың мақсаттарына, міндеттеріне, нəтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізудің 
сапасына жəне уақтылығына байланысты, сондай-ақ оның жұмыс істеуінің үзді ксіз тетігі;

9) ресурстық қамтамасыз етілу – қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу 
үшін мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының негізгі бағыттары 
бойынша қаржыландыру көздері мен көлемін, еңбек, басқа да материалдық жəне 
материалдық емес ресурстарды айқындау.

3. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары
5. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мыналар жатады:
1) Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы;
2) Қазақстан Республикасының 10 жылды қоса алғанға дейінгі стратегиялық даму 

жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы;
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздігінің 5 жылға немесе 5 жылдан астам 

мерзімге арналған стратегиясы;
4) 5 жылға арналған əлеуметтік-экономикалық даму болжамы;
5) мемлекеттік бағдарламалар (5 жылдан кем емес);
6) мемлекеттік органдардың 5 жылға арналған стратегиялық жоспарлары;
7) аумақтарды дамытудың 5 жылға арналған бағдарламалары;
8) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне жарғылық капита-

лына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың (бұдан əрі – ұлттық компаниялар) 
10 жылға арналған даму стратегиялары.

6. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары төмен тұрған деңгейдегі құжаттарды 
əзірлеу қажеттігі мен заңдылығы жоғары деңгейде тұрған құжаттардан туындайтын, 
ал жоғары деңгейде тұрған қ ұжаттарды əзірлеу, іске асыру, мониторингілеу, бағалау 
жəне бақылау төмен тұрған деңгейдегі құжаттар негізінде жүзеге асырылатын біртұтас 
жүйені білдіреді.

7. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары үш деңгейге бөлінеді.
Елдің ұзақ мерзімді даму пайымын айқындайтын түйінді басымдықтары мен 

бағдарлары бар құжаттар – Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы, 
Қазақстан Республикасының 10 жылды қоса алғанға дейінгі стратегиялық даму 
жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы бірінші деңгейдегі құжаттарға жатады.

Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың экономикалық даму параметрлерін жəне мемлекеттің бес жылдық 
кезеңге арналған экономикалық саясатын айқындайтын, сондай-ақ салааралық жəне 
ведомствоаралық сипаттағы 5 жылға арналған əлеуметтік-экономикалық даму бол-
жамы, кемінде 5 жыл кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламалар екінші деңгейдегі 
құжаттарға жатады.

Декомпозициялау негізінде Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші жəне екінші 
деңгейдегі құжаттарына қол жеткізу жолдарын айқындайтын құжаттар – мемлекеттік 
органдардың 5 жылға арналған стратегиялық жоспарлары, аумақтарды дамытудың 
5 жылға арналған бағдарламалары, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары 
үшінші деңгейдегі құжаттарға жатады.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары мен 
нəтижелер көрсеткіштері осы иерархияға сүйене отырып айқындалуы тиіс.

Бірінші деңгейдегі құжаттарда елдің ұзақ мерзімді кезеңдегі дамуын айқындайтын 
ұлттық түйінді индикаторлар мен көрсеткіштер көрсетіледі.

Екінші деңгейдегі құжаттар ұлттық түйінді индикаторлар мен көрсеткіштерге қол 
жеткізуге бағытталған салалар мен аялардың нысаналы индикаторлары мен даму 
көрсеткіштерін қамтиды.

Үшінші деңгейдегі құжаттар өңірлер дамуының, орталық мемлекеттік органдар, 
сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар 
қызметінің нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштерін қамтиды.

8. Қазақстан Республикасының Президенті елдегі жағдай мен Қазақстан 
Республикасының ішкі жəне сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы 
Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын (бұдан əрі – Жолдау) арнай-
ды. Жолдаудың ережелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмалары Мемлекеттік  жоспарлау жүйесінің құжаттарын əзірлеу 
мен түзету кезінде, оның ішінде алдағы жоспарлы кезеңге арналған бюджетті 
қалыптастыру кезінде ескеріледі.

Жолдаудың жобасын əзірлеу, келісу, Жолдауды іске асыру тəртібін Қазақстан 
Республикасының Президенті айқындайды.

9. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша тұжырымдамалар 
мен доктриналар əзірленеді.

Тұжырымдама идеологиялық сипаттағы құжат болып табылады, ұзақ мерзімді 
кезеңге қоғамдық өмір салаларында (əлеуметтік, саяси, рухани) əзірленеді жəне тиісті 
саланы дамытудың пайымын, сондай-ақ тиісті мемлекеттік саясаттың негіздемесін, 
негізгі қағидаттары мен жалпы тəсілдерін қамтиды.

Тұжырымдаманы Қазақстан Республикасының Президенті не Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді.

Доктрина – белгілі бір мəселе бойынша көзқарастар жүйесін, саяси қағидаттардың 
жиынтығын айқындайтын құжа т. 

Доктринаны Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді немесе мақұлдайды.
Тұжырымда малар мен доктриналар Қазақстан Республикасының Стратегиялық 

даму жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, мемлекеттік 
бағдарламалар, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен заңдар 
арқылы іске асырылады.

Тұжырымдамалар мен доктриналарды əзірлеу тəртібін Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігімен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті орган (бұдан əрі – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті ор-
ган) айқындайды.

3.1. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы
10. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы Қазақстан Республикасы 

дамуының жаһандық пайымы мен стратегиясын,  елдің экономикалық, саяси, қоғамдық 
дамуының ұзақ мерзімді бағыттары мен басымдықтарын айқындайды, оны іске асыру 
мақсатында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары əзірленеді.

3.2. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары
11. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары Қазақстанның 2050 

жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру мақсатында жылжымалы негізде 10 жыл-
дан асп айтын кезеңге əр бес жыл сайын əзірленеді, тиісті кезеңдегі елдің əлеуметтік-
экономикалық жəне қоғамдық-саяси даму стратегиясын, мақсаттарын, олардың 
көрсеткіштерін, кезең-кезеңдік нысаналы бағдарларын көрсете отырып, күтілетін 
нəтижелерін нақтылайды.

12. Жоспарлы кезеңге арналған Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму 
жоспарының жобасын əзірлеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
орган жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын Қазақстан 
Республикасының Президенті бекітеді.

13. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының іске асыры-
луын мониторингілеуді жəне бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті 
орган жүргізеді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі қорытындысының негізінде 
Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары мониторингілеу жəне іске 
асырылуын бағалау нəтижелері бойынша түзетілуі мүмкін.

14. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыруды 
бақылауды Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі жүзеге асырады.

15. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру 
мақсатында мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган тиісті кезеңге арналған 
Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын əзірлейді. Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасы – бұл елдің тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету үшін өңірлер бөлінісінде өндірістік күштерді, өндірістік, əлеуметтік жəне басқа 
инфрақұрылымды оңтайлы орналастыру, ел халқын қоныстандыру жүйесі.

Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын Қазақстан 
Республикасының Президенті бекітеді.

Іске асыру процесінде макроэкономикалық жағдай өзгерген кезде Елді аумақтық-
 кеңістікте дамытудың болжамды схемасын түзету жүзеге асырылуы мүмкін.

Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасының іске асырылуын 
бақылауды Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі жүзеге асырады.

3.3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы
16. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы Қазақстанның 2050 

жылға дейінгі даму стратегиясын, Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму 
жоспарын іске асыру мақсатында əзірленеді жəне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласындағы негізгі проблемалар мен қауіп-қатерлерді, стратегиялық мақсаттар 
мен нысаналы индикаторларды, міндеттер мен нəтижелер көрсеткіштерін, сондай-ақ 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету өлшемшарттарын айқындайды.

17. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган орта мерзімді (5 жылға) немесе ұзақ мерзімді (5 
жылдан астам) кезеңдерге əзірлейді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы алдыңғы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асырудың соңғы жылынан 
кешіктірілмей əзірленеді.

18. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының құрылымын, 
базалық тəсілдері мен негізгі мазмұнын Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі 
мақұлдайды. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын əзірлеу 
тəртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

19. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын Қазақстан 
Республикасының Президенті бекітеді.

20. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру үшін 
Қазақстан Ре спубликасының Ұлттық қауіпсіздік стратег иясының ажырамас бөлігі болып 
табылатын, оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары əзірленеді.

21. Іс-шаралар жоспарын іске асыру қорытындыларын мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган жыл сайын Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің 
қарауына енгізеді.

3.4. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы
22. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы Қазақстан Республикасының 

Стратегиялық даму жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схема-
сы, мемлекеттік бағдарламалар жəне Қазақстан Республикасы Президентінің елдегі 
жағдай мен Республиканың ішкі жəне сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы 
Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы ескеріле отырып, жылжымалы негiзде бес 
жылдық кезеңге арналып жыл сайын əзiрленедi жəне мыналарды:

1) мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде:
экономиканы дамытудың сыртқы жəне ішкі жағдайларын;
бес жылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салық-бюджет 

саясатының мақсаттары мен міндеттерін;
бес жылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салық-бюджет 

саясатының негізгі бағыттары мен шараларын;
бес жылдық кезеңге арналған əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің 

болжамын;
шоғырландырылған, мемлекеттік жəне республикалық бюджеттердің түсімдері мен 

шығыстарының болжамын, тиісті бюджет тапшылығын қамтитын жоспарлы кезеңге 
арналған бюджеттік параметрлердің болжамын;

əлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған 
шығыстардың жаңа бастамаларын;

кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың 
тізбесін;

2) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде:
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-

экономикалық даму үрдістерін, басымдықтарын, нысаналы индикаторлары мен 
көрсеткіштерін;

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын;

мыналарды:
облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің түсімдері мен 

шығыстарының болжамын қамтитын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың бюджеттік параметрлерінің болжамын;

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-
экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа 
бастамаларын;

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басым бюджеттік 
инвестицияларының тізбесін қамтуға тиіс облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік параметрлерін қамтиды.

Нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштер сандық жəне сапалық нəтижелерді 
айқындау үшін түйінді бағыттар (салалар) бойынша белгіленеді, бес жылдық кезең 
ішіндегі мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық саясаты осы нəтижелерге қол жеткізуге 
бағытталуға тиіс.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, 
ауылдың, кенттің, ауылдық округтің əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері мен 
бюджеттік өлшемдері аудандарға (облыстық маңызы бар қалаларға) жəне аудандық 
маңызы бар қалаларға, ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге бөліне отырып, 
облыстың əлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында көрсетіледі.

23. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын  тиісінше мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті орган жəне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органы əзірлейді 
жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы мақұлдайды жəне ол бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. 

24. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын мониторингілеу, бағалау жəне 
бақылау жүзеге асырылмайды.

25. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеудің тəртібі мен мерзімдерін 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган айқындайды.

3.5. Мемлекеттік бағдарламалар
26. Ел дамуының басым стратегиялық бағыттары жөніндегі мақсат тарды, міндеттер 

мен күтілетін нəтижелерді айқындайтын аяаралық, салааралық жəне ведомствоаралық 
сипаттағы құжаттар мемлекеттік бағдарламалар болып табылады жəне Мемлекеттік 
жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарын іске асыру мақсатында олар кемінде 
5 жыл кезеңге əзірленеді.

Мемлекеттік бағдарламаны əзірлеу кезеңі Қазақстан Республикасының 
Стратегиялық даму жоспарының кезеңімен үйлесімді болуы тиіс.

27. Мемлекеттік бағдарламаларды тиісті мемлекеттік орган əзірлейді жəне 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органмен келісіледі.

28. Мемлекеттік бағдарламаларды Қазақстан Республикасының Президентімен 
келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

29. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін іс-шаралар жоспары əзірленеді, ол 
мемлекеттік бағдарламаның ажырамас бөлігі болып табылады.

30. Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын мониторингілеуді əзірлеуші 
мемлекеттік орган жүргізеді.

Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган мен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті жүргізеді.

Республикалық бюджеттің атқарылуы н бақы лау жөніндегі есеп комитеті 
мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалауды Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті бекітетін тиісті 
жылға арналған мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің 
тізбесіне сəйкес мемлекеттік тиімділік аудитін жəне сараптамалық-талдамалық 
іс-шараларды жүргізу шеңберінде республикалық бюджетті атқару мен мемлекет 
активт ерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсыр-
маларына сəйкес өзге де бағыттар бойынша жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі қорытындысының негізінде 
мемлекеттік бағдарлама мониторингілеу жəне іске асырылуын бағалау нəтижелері 
б ойын ша түзетілуі мүмкін.

31. Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын бақылауды Қазақстан 
Республикасы Президентінің Əкімшілігі жүзеге асырады.

3.6. Мемлекеттік органдардың стратегия лық жоспарлары
32. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасының 

Стратегиялық даму жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, 
мемлекеттік бағдарламалар, əлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде əр 
үш жыл сайын бес жылдық кезеңге əзірленеді.

33. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспары мемлекеттік орган қызметінің 
стратегиялық бағыттарын, мақсаттарын, нысаналы индикаторларын айқындайды.

34. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде айқындалған мемлекеттік ор-
гандар стратегиялық жоспарлар əзірлемейді.

35. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тəртіппен бекітіледі. 

36. Стратегиялық жоспарды іске асыру үшін мемлекеттік орган жыл сайын 
операциялық жоспар əзірлейді.

Операциялық жоспар мемлекеттік органның ағымдағы қаржы жылындағы 
стратегиялық жоспардың мақсаттарына жəне нысаналы индикаторларына, сондай-
ақ мемлекеттік органның ережесінде айқындалған басқа да міндеттерге қол жеткізу 
жөніндегі іс-шаралардың ресурстары, жауапты орындаушылары жəне жүзеге асыру 
мерзімдері бойынша байланыстырылған нақты іс-қимылдарды қамтитын құжатты 
білдіреді.

37. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының іске асырылуын 
мониторингілеуді əзірлеуші мемлекеттік орган жүзеге асырады.

38. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
жүргізетін бағалаудан басқа, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының 
іске асырылуын бағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге 
асырылады.

39. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалауды Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті бекітетін тиісті жылға арналған 
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тізбесіне сəйкес мемлекеттік 
тиімділік аудитін жəне сараптамалық-талдамалық іс-шараларды жүргізу шеңберінде 
республикалық бюджетті атқару мен мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал 
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сəйкес өзге де бағыттар 
бойынша жүзеге асырады.

40. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының іске асырылуын 
бақылауды мемлекеттік органдардың өздері жүзеге асырады.

3.7 Аумақтарды дамыту  бағдарламасы
41. Аумақтарды дамыту бағдарламасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

5-тармағының 1) – 6) тармақшаларында көрсетілген құжаттары негізінде бес жылдық 
кезеңге арналып əзірленеді.

Аумақтарды дамыту бағдарламасы негізгі бағыттарды, мақсаттарды, нысаналы 
индикаторларды, қажетті ресурстарды қамтиды.

42. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын 
тиісінше орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінің қатысуымен 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы ор-
ганы əзірлейді жəне ол мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органмен, өзге де 
мүдделі орталық мемлекеттік органдармен келісіледі.

Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы орталық мемлекеттік 
органдардың аумақтық бөлімшелерінің қатысуымен əзірлейді жəне ол облыстың 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органымен, облыстың өзге де мүдд елі 
атқарушы органдарымен келісіледі.

43.  Аума қтарды дамыту бағдарла масын жергілікті өкілді орган бекітеді.
44. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы, ауданды (облыстық 

маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын іске асыру үшін жергілікті атқарушы орган 
оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді.

45. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын 
іске асыруды мониторингілеуді тиісті аумақтың бірлесіп орындаушы мемлекеттік орган-
дарымен бірлесіп, тиісінше облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы жүргізеді.

Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын  іске асыруды 
мониторингілеуді тиісті аумақтың бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдарымен 
бірлесіп, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті органдары жүргізеді.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы 
жүргізетін бағалаудан басқа, облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы 
дамыту бағдарламаларының іске асырылуын бағал ау Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

46. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комисси-
ясы аумақтарды дамыту бағдарламаларының іске асырылуын бағалауды облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы бекітетін тиісті 
жылға арналған мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тізбесіне 
сəйкес мемлекеттік тиімділік аудитін жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралар 
жүргізу шеңберінде республикалық бюджетті атқару мен мемлекет активтерін пайда-
лану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Пр езидентінің тапсырмаларына сəйкес 
өзге де бағыттар бойынша жүзеге асырады.

47. Аумақтарды дамыту бағдарламаларын мониторингілеу мен іске асырылуын 
бағалау нəтижелері бо йынша жəне оларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспар-
лары түзетілуі тиіс.

48. Аумақтарды дамыту бағдарламасының іске асырылуын бақылауды тиісті 
жергілікті өкілді орган жүзеге асырады.

3.8 Ұлттық басқа рушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің,  ұлттық 
компаниялардың даму стратегиялары

49. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
даму стратегиялары Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттары 
ескеріле отырып 10 жылға əзірленеді.

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
даму стратегиялары ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, 
ұлттық компаниялардың алдыңғы даму стратегиясын іске асырудың соңғы жылынан 
кешіктірілмей əзірленеді.

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
даму стратегиялары олардың стратегиялық бағыттарын, мақсаттары мен қызметі 
нəтижелерінің көрсеткіштерін айқындайды жəне акциялары (қатысу үлестері) ұлттық 
басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға осы заңды 
тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқық беретін заңды тұлғалардың даму 
стратегиялары ескеріле отырып əзірленеді.

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
даму стратегиялары Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарында 
баяндалған мақсаттарға, міндеттерге жəне бюджеттік параметрлерге сəйкестігі 
тұрғысынан мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органмен келісіледі жəне олар-
ды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

Ұлттық əл-ауқат қорының даму стратегиясын Ұлттық əл-ауқат қорының директор-
лар кеңесі мақұлдағаннан кейін Ұлттық əл-ауқат қорының жалғыз акционері бекітеді.

Ұлттық  басқарушы холдингтерд ің ,  ұлттық  холдингтерд ің ,  ұлттық 
компаниялардың даму стратегияларын іске асыру мақсатында ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
5 жыл мерзімге арналған даму жоспарлары əзірленеді.

Ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларғ а 
арналған даму стратегияларын əзірлеу мен бекіту тəртібін мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган айқындайды.

50. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
даму стратегияларының іске асырылуын мониторингілеуді мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен тиісті саланың уəкілетті органы не-
месе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
орган) жүзеге асырады.

51. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті бекітетін 
тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тізбесіне 
сəйкес мемлекеттік тиімділік аудитін жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралар 
жүргізу шеңберінде Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті жүргізетін бағалауды қоспағанда, Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуын 
бағалауды аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін 3 жыл өткен соң 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган жүзеге асырады.

52. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті бекітетін 
тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің 
тізбесіне сəйкес мемлекеттік тиімділік аудитін жəне сараптамалық-талдамалық іс-
шаралар шеңберінде ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асы-
рылуын бағалауды Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті жүзеге асырады.

53. Тиісті саланың уəкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының мониторингі 
мен оларды бағалау нəтижелерін веб-порталда (құпия сипаттағы жəне қызмет бабында 
пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) орналастырады. 

54. Тиісті саланың уəкілетті органы Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, акционері 
мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық  хо лдингтердің, 
ұлттық компаниялардың даму стратегияларының тиісті салада орындалуын бақылауды 
жүзеге асырады.

Ұлттық əл-ауқат қорының даму стратегиясын бақылауды оның директорлар кеңесі 
жүзеге асырады.

4. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің процесі жəне  процеске қатысушылар 
55. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің процестері оның құжаттарын əзірлеу, бекіту, 

іске асыру, оларды мониторингілеу, бағалау, түзету жəне іске асырылуын бақылау 
болып табылады.

Мониторинг – бұл Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылу ба-
рысы туралы ақпаратты жинау, жүйелеу, талдау жəне жалпылау.

Бағалау – бұл Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асырудың 
нəтижелілігі мен тиімділігіне қол жеткізілу дəрежесін айқындау құралы.

Түзету – Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылуына жүргізілген 
мониторинг пен бағалау нəтижесінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті 
жолдауларының ережелерін, жекелеген тапсырмаларын іске асыру үшін аталған 
құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Бақылау – Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының толықтығын жəне уақтылы 
орындалуына талдауды жүзеге асыру.

56. Мемлекеттік билік органдары, мемлекет қатысатын заңды тұлғалар, қоғамдық, 
ғылыми жəне жекеменшік ұйымдардың өкілдері, жеке тұлғалар мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің процестеріне қатысушылар болып табылады.

5. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді 
аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын əзірлеу

5.1. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, 
Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын əзірлеудің негізгі ережелері

57. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын 
талдау, модельдеу, пайымын қалыптастыру жəне басымдықтарын, нысаналы инди-
каторларын, стратегиялық мақсаттарын, міндеттері мен оларға қол жеткізу, ресурстық 
қамтамасыз ету жолдарын айқындау процесі əзірлеу болып табылады.

58. Əзірлеу кезеңінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган 
Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, Елді аумақтық-кеңістікте 
дамытудың болжамды схемасының, мемлекеттік бағдарламалардың, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларының, аумақтарды дамыту бағдарламаларының 
келісуге ұсынылған жобаларын мынадай бағыттар бойынша қарайды:

1) құжат əзірлеудің негізділігі;
2) таңдап алынған мақсаттардың, нысаналы индикаторлардың, міндеттердің, 

(аралық жəне түпкілікті) нəтижелер көрсеткіштерінің негізділігі мен шынайылығы;
3) ұсынылып отырған қол жеткізу жолдарының құжаттың мақсаттары мен 

міндеттеріне сəйкестігі;
4) іске асыру мақсатында əзірленіп келісуге ұсынылған құжат жобасының 

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған деңгейдегі құжатында белгіленген 
стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге сəйкестігі;

5) құжаттың мақсаттарының, нысаналы индикаторларының, міндеттерінің, (аралық 
жəне түпкілікті) нəтижелер көрсеткіштерінің оны іске асырудың жоспарланған мерзіміне 
сəйкестігі;

6) құжатты іске асыру үшін қаржы-экономикалық, материалдық-техникалық, еңбек 
ресурстарымен қамтамасыз етілуі;

7) құжаттың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге кедергі келтіруі мүмкін 
сыртқы жəне ішкі ықтимал тəуекелдер мен мəн-жайларды анықтау, сондай-ақ олардың 
туындауының алдын алу үшін, ал туындаған жағдайда оларды еңсеру үшін не құжатты 
түзету үшін қабылдануға тиіс шараларды айқындау.

59. Реттегіш құралды жəне онымен байланысты талаптарды енгізу немесе жеке 
кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеуді қатаңдатуды жүзеге асыру жағдайларын 
көздейтін Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын 
əзірлеу кезінде кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен реттеушілік 
əсерді талдау рəсімі алдын ала жүргізіледі.

Реттеушілік əсерді талдау нəтижелері реттеуші мемлекеттік органдардың интер-
нет-ресурстарында орналастырылады.

60. Мемлекеттік бағдарламалар, мемлекеттік органдардың стратегиялық жо-
спарлары, аумақтарды дамыту бағдарламалары, ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму стратегиялары Қазақстан 
Республикасы Стратегиялық даму жоспарының ұлттық түйінді индикаторларына қол 
жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілген құжаттарды əзірлеу кезінде олардың нысаналы индикатор-
лары мен көрсеткіштері Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының 
ұлттық түйінді индикаторларымен жылдары жəне мəндері бойынша синхрондалған 
жəне өзара байланыстырылған болуы тиіс.

61. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын 
əзірлеу бойынша əдіснамалық сүйемелдеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті 
орган жүзеге асырады.

5.2. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын əзірлеу
62. Қазақстан Республикасының кезекті жоспарлы кезеңге арналған стратегиялық 

даму жоспарының жобасы елдің алдыңғы стратегиялық даму жоспарын іске асырудың 
бесінші жылынан кешіктірілмей əзірленеді.

Əзірленген Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының жобасы 
мынадай талаптарға сəйкес келуі:

1) Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясының ұзақ мерзімді 
басымдықтарынан туындайтын ел дамуының басым бағыттарын қамтуы;

2) ел дамуының алдағы жоспарлы кезеңге арналған басым бағыттары арасындағы 
қисынды өзара байланысты қамтамасыз етуі;

3) ел дамуындағы күшті жəне осал жақтарды, мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерді 
талдауға, сондай-ақ əлеуметтік-экономикалық дамудың ұзақ мерзімді болжамына 
негізделуі;

63. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары: 
1) кіріспені;
2) ағымдағы ахуалды жəне жаһандық үрдістерді талдауды;
3) Қазақстан Республикасының пайымы, даму мақсаттарын жəне түйінді ұлттық 

индикаторларын;
4) жүйелі реформаларды; 
5) Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асырудың басым 

бағыттарын;
6) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру тəсілдерін 

қамтуға тиіс.
64. Кіріспеде алдағы кезеңге арналған Қазақстан Республикасының Стратегиялық 

даму жоспарын əзірлеудің негіздемесі, қажеттігі жəне қысқаша түйіндемесі көрсетіледі.
65. Ағымдағы ахуалды жəне жаһандық үрдістерді талдау əлеуметтік-экономикалық жəне 

қоғамдық-саяси дамудың ағымдағы жай-күйін талдау мен қол жеткізілген деңгейін бағалауды, 
жаһандық трендерді талдауды, елдің дамуындағы ықтимал сценарийлерді қамтиды.

66. Қазақстан Республикасының пайымы, даму мақсаттары жəне түйінді ұлттық 
индикаторлары Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру 
кезеңінің соңына қарай елдің даму параметрлерін айқындайды.

Қол жеткізілуі Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске 
асыруды қамтамасыз ететін кезеңнің соңына қарай елдің қалаулы болашақ жай-күйі 
дамудың мақсаты болып айқындалады.

Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары Қазақстанның 2050 
жылға дейінгі даму стратегиясына қол жеткізуде жалпы ел прогресін өлшейтін ұлттық 
түйінді индикаторларды құрайды.

 Ұлттық түйінді индикаторлар бірінші жəне екінші деңгейдегі индикаторларға 
бөлінеді.

Бірінші деңгейдегі индикаторлар барынша дамыған елдерге тəн индикаторлармен 
салыстырмалы болуы тиіс.

Екінші деңгейдегі индикаторлар бірінші деңгейдегі индикаторларды жекелендіреді 
жəне/немесе жоспарлы кезеңге арналған барынша өзекті міндеттерді шешуге 
бағытталған.

67. Жүйелі реформалар Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын 
іске асыру кезеңінің соңына дейін іске асырылуы қажет басымдықтарды, міндеттерді, 
бастамаларды қамтиды.

68. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы н  іске асырудың басым 
бағыттарында Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру 
мақсатында мемлекеттік органдар жүзеге асыратын саясат көрсетіледі.

69. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру 
тəсілдерінде құжатты іске асырудың негізгі тетіктері келтіріледі. 

70. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары бекітілгеннен 
кейін алты ай мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган Қазақстан 
Республикасы Президенті Əкімшілігімен келісу бойынша Мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің құжаттарында түйінді ұлттық индикаторлар декомпозициясын қамтитын 
Стратегиялық карта бекітіледі. 

Стратегиялық картаның индикаторлары мəндері, жылдары, қол жеткізу мерзімдері, 
құжаттардың деңгейлері бойынша теңестірілген жəне өзара байланыстырылған болуы, 
салалар, аялар жəне өңірлер бойынша (бөлу мүмкін болған жағдайда) бөлуді, сондай-
ақ қол жеткізуге жауапты орталық мемлекеттік жəне жергілікті орындаушы органдарға, 
ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға бекітуді 
қамтуы тиіс.

5.3. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын əзірлеу
71. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасының жобасын əзірлеуді, 

сондай-ақ оны түзетуді орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың, 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, 
қоғамдық жəне ғылыми-зерттеу ұйымдарының қатысуымен мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган жүзеге асырады.

72. Қазақстан Республикасының Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды 
схемасының жобасы алдыңғы Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын 
іске асырудың тоғызыншы жылынан кешіктірілмей алдағы жоспарлы кезеңге əзірленеді.

Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасының əзірленген жобасы:
1) алдағы онжылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының Стратегиялық 

даму жоспарын іске асыру мақсатында əзірленуі;
2) елді перспективалық аумақтық ұйымдастыру мəселелерін ашып көрсетуі;
3) экономикалық ресурстарды оңтайлы пайдалану, өндіргіш күштерді 

ұйымдастырудың жаңа жүйелерін пайдалану мəселелерін ашып көрсетуі;
4) аумақтарды инфрақұрылымдық қамтамасыз ету мəселелерін қамту сияқты 

талаптарға сəйкес келуге тиіс.
73. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасының құрылымы мы-

надай бөлімдерді қамтиды:
1) аумақтардың экономикалық əлеуетін талдау жəне бағалау;
2) аумақтық кеңістікте дамытудың бағыттары;
3) елді дамытудың болжамды параметрлері;
4) өңірлерді перспективалық дамыту схемалары.
74. «Аумақтардың экономикалық əлеуетін талдау жəне бағалау» деген бөлім ел 

өңірлерінің ресурстық əлеуетін талдауды, өндірістік жəне əлеуметтік инфрақұрылыммен 
қамтамасыз етілу мəселелерін, өңірлерді экономикалық мамандану, қоныстандыру 
жəне нарықтық байланыстардың сипаты бойынша жіктеу мен талдауды, елдің аумақтық 
даму ерекшеліктерін, өңірлердің экологиялық дамуын талдауды қамтуға тиіс.

75. «Аумақтық кеңістікте дамыту бағыттары» деген бөлім Елді аумақтық-кеңістікте 
дамытудың мақсаттарынан, міндеттерінен жəне негізгі тəсілдерінен, макроөңірлердің 
стратегиялық даму бағыттарынан тұрады.

76. «Елді дамытудың болжамды өлшемдері» деген бөлім алдағы онжылдық кезеңге 
арналған елді жəне өңірлерді дамытудың негізгі болжамды көрсеткіштерін қамтиды.

77. «Өңірлерді перспективалық дамыту схемалары» деген бөлім өңірлердің 
перспективалық экономикалық мамандануының, перспективалық қоныстандырудың, 
өндірістік жəне əлеуметтік инфрақұрылымды перспективалық дамыту схемаларын 
қамтиды.

5.4. Мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеу
78. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының жүйелік реформа-

лары мен міндеттерін, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының 
бағыттарын іске асыру үшін мүдделі мемлекеттік орган мемлекеттік бағдарлама 
əзірлейді.

79. Мемлекеттік бағдарламалар əзірленгенге дейін мемлекеттік бағдарламаны 
əзірлеуге бастамашылық етуші мемлекеттік орган мемлекеттік бағдарламаны əзірлеудің 
орындылығын мақұлдау үшін Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының 
қатысуымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысында мемлекеттік бағдарлама 
жобасы тұжырымдамасының таныстырылымын қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік бағдарлама жобасының тұжырымдамасында бағдарламаның негізгі 
бенефициарлары, күтілетін əлеуметтік-экономикалық əсер туралы ақпарат қамтылуға 
тиіс. Мемлекеттік бағдарламаның жобасы қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаны 
жалғастыру үшін əзірленген жағдайда, мемлекеттік бағдарлама жобасының 
тұжырымдамасы аяқталатын мемлекеттік бағдарламаның мақсаттары мен міндеттеріне 
қол жеткізілу дəрежесі, оның іске асырудан болатын əлеуметтік-экономикалық əсер 
мен жұмсалған қаражаттың тиімділігі туралы ақпаратты да қамтуға тиіс.

80. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімімен қажет болған жағдайда 
ғылыми-зерттеу ұйымдары, ғалымдар мен əртүрлі білім салаларының мамандарын тар-
та отырып, мемлекеттік органдардың, қоғамдық кеңестердің өкілдерінен жəне Қазақстан 
Республикасы Парламентінің депутаттарынан құралған мемлекеттік бағдарламаны 
əзірлеу жөніндегі комиссия (жұмыс тобы) құрылады.

81. Мемлекеттік бағдарламаны əзірлеуге бастамашылық мемлекеттік орган жария 
талқылау үшін мемлекеттік бағдарламаның жобасын (құпия сипаттағы жəне қызмет 
бабында пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) мемлекеттік органның интер-
нет-ресурсында жəне ашық деректердің интернет-порталында орналастырады жəне 
келіп түскен ұсыныстарды ескере отырып пысықтайды.

82. Əзірлеуші мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне барлық 
мүдделі мемлекеттік органдармен Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен келісілген мемлекеттік бағдарламаның жобасын енгізеді. 

83. Қажет болған жағдайда əзірлеуші мемлекеттік орган пысықтаған мемлекеттік 
бағдарламаның жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі заңнамада белгіленген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Президентіне келісуге енгізеді.

84. Мемлекеттік бағдарламаның əзірленген жобасы:
1) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарын іске асыру 

мақсатында əзірленуі;
2) салааралық, аяаралық жəне ведомствоаралық сипаттағы міндеттерді шешуге, 

сондай-ақ əлеуметтік маңызы бар міндеттерді шешуге бағдарлануы;
3) игілік алушылардың нысаналы тобының қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағдарлануы;
4) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін мақсаттардың, нысаналы 
индикаторлардың, міндеттер мен шаралардың мерзімдері, ресурстары мен орындау-
шылары бойынша келісілген жүйені қамтуы;

5) шаралардың атаулылығын, оларды іске асыру мерзімдері мен реттілігінің нақты 
айқындалуын, орындаушылар қызметінің бағдарламалық мақсаттарға қол жеткізуге 
қатаң бағдарлануын қамтамасыз етуі;

6) қаржы, еңбек жəне материалдық ресурстар мен оларды қамтамасыз ету көздерінің 
теңгерімділігінің қамтамасыз етілуі;

7) қысқа əрі нақты, тезистік форматта баяндалуы сияқты талаптарға сəйкес ке-
луге тиіс.

85. Мыналарға:
1) жеке саланың немесе нақты өңірдің (қаланың, аумақтың) проблемаларын шешуге;
2) мемлекеттік органдардың ведомствоішілік мəселелерін шешуге;
3) қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалардың, сондай-ақ осы бағдарламаларды 

іске асыру жөніндегі іс-шаралардың мақсаттары мен міндеттерінің қайталануына 
бағытталған мемлекеттік бағдарламаны əзірлеуге жол берілмейді.

86. Мемлекеттік бағдарламаның құрылымы мынадай бөлімдерден тұрады:
1) паспорт (негізгі параметрлер);
2) кіріспе;
3) ағымдағы ахуалды талдау;
4) бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен іске 

асыру нəтижелерінің көрсеткіштері;
5) бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарына қол жеткізу жолдары 

жəне тиісті шаралар;
6) қажетті ресурстар.
87. «Паспорт (негізгі параметрлер)» бөлімінде бағдарламалық құжаттың мыналарды 

қамтитын негізгі параметрлері жазылады:
1) атауы;
2) əзірлеу үшін негіздеме;
3) бағдарламалық құжатты əзірлеуге жауапты мемлекеттік органды, сондай-ақ іске 

асыруға жауапты мемлекеттік органдарды көрсету;
4) мақсаттары;
5) міндеттері;
6) іске асыру мерзімдері;
7) нысаналы индикаторлары;
8) қаржыландыру көздері мен көлемдері.
88. «Кіріспе» деген бөлімде ұсынылып отырған мемлекеттік бағдарламаның 

қажеттігінің негіздемесі жазылады.
89. «Ағымдағы жағдайды талдау» деген бөлімде:
1) қызмет саласының жай-күйінің ағымдағы ахуалын, сондай-ақ бұл саланың елдің 

əлеуметтік-экономикалық жəне қоғамдық-саяси дамуына əсерін бағалау (бұл ретте 
күшті жəне осал жақтарын, осы қызмет саласы үшін мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерді 
алдын ала талдау негізінде негізгі проблемаларды, үрдістер мен алғышарттарды 
бөліп көрсету қажет);

2) қызмет саласын дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды іске 
асырудың қолданыстағы нормативтік құкықтық базасын, қолданыстағы практикасы 
мен нəтижелерінің сипаттамасын қоса алғанда, қызмет саласын дамытуды мемлекеттік 
реттеудің қолданыстағы саясатын талдау жазылады.

90. «Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен іске 
асыру нəтижелерінің көрсеткіштері» деген бөлімде бағдарламаның Мемлекеттік жо-
спарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарын негізге ала отырып қалыптастырылған 
мақсаттары көрсетіледі.

91. Мемлекеттік бағдарламаның барлық мақсаттары бағдарламаның мақсаттарына 
қол жеткізілу дəрежесін айқындауға мүмкіндік беретін аралық жəне түпкілікті мəндері 
бар нысаналы индикаторларды қамтуға тиіс.

92. Ахуалды талдау негізінде қалыптасатын жəне жоспарлы кезеңнің соңына қарай 
қызмет салаларындағы түйінді өзгерістерді көруге мүмкіндік беретін бағдарламаның 
тиісті мақсатына қол жеткізу үшін орындалуы қажет негізгі шарттар бағдарламаның 
міндеттері болып табылады.

93. Əрбір міндет бағдарлама міндеттерінің шешілу дəрежесін сипаттайтын 
нəтижелер көрсеткіштерінің аралық жəне түпкілікті мəндерін (санмен өлшенетін) 
қамтуға тиіс.

94. Мемлекеттік бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері анық, нақты, 
бақыланатын, тексерілетін жəне бағаланатын болуы тиіс. Нысаналы индикаторлар 
мен нəтижелер көрсеткіштері кешенділігімен сипатталуға, аяаралық, салааралық жəне 
ведомствоаралық сипаттағы мəселелердің шешілу деңгейін, дəрежесін көрсетуге тиіс.

95. Бағдарламаның мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері мен іске 
асыру нəтижелерінің көрсеткіштері оларға қол жеткізуге жауапты орталық мемлекеттік 
жəне жергілікті атқарушы органдар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, 
ұлттық компаниялар көрсетіле отырып келтіріледі.

96. «Бағдарламаның негізгі бағыттары мен қойылған мақсаттарына қол жеткізу 
жолдары мен тиісті шаралар» деген бөлімде мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға 
жауапты мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қойылған мақсаттарға қол 
жеткізу мен алда тұрған міндеттерді шешу жолдары, сондай-ақ əрбір мақсатқа қол 
жеткізуді жəне əрбір міндетті шешуді толық көлемде əрі қажет мерзімде қамтамасыз 
ететін шаралар жүйесі келтіріледі.

97. «Қажетті ресурстар» деген бөлімде мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға 
арналған ресурстарға (қаржы-экономикалық, материалдық-техникалық, еңбек) 
қажеттіліктер жазылады.

98. Бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық жəне жергілікті 
бюджеттердің қаражаты, мемлекеттік қарыздар, мемлекеттің кепілдігімен тартыла-
тын мемлекеттік емес қарыздар, тікелей шетелдік жəне отандық инвестициялар, 
халықаралық қаржы-экономикалық ұйымдардың немесе донор елдердің грантта-
ры, екінші деңгейдегі банктердің кредиттері, ұйымдардың меншікті қаражаты жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер 
бола алады.

99. Қаржыландырудың болжамды көлемдері əлеуметтік-экономикалық даму 
болжамы, республикалық жəне жергілікті бюджеттердің жоспарлы кезеңге арналған 
параметрлері, халықаралық шарттар мен басқа да құжаттар ескеріле отырып 
айқындалады.

5.5. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын əзірлеу
100. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспары:
1) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары, Елді аумақтық-

кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, мемлекеттік бағдарламалар мақсаттарына, 
көрсеткіштеріне қол жеткізу жəне міндеттерін шешудің жолдары мен тəсілдері жазыла 
отырып, Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға, 
сондай-ақ мемлекеттік органның мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді тиімді орын-
дауына жəне олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағдарлануы;

2) игілік алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағдарлануы;
3) мемлекеттік органның алдыңғы жоспарлы кезеңге арналған стратегиялық 

жоспарының мақсаттары, нысаналы индикаторлары ескеріле отырып əзірленуі;
4) мемлекеттік органның меморандумында айқындалған орталық мемлекеттік 

органның бірінші басшысының түйінді нысаналы индикаторларына қол жеткізуді 
қамтамасыз ету ескеріле отырып əзірленуі;

5) тезистік форматта қысқа əрі нақты жазылуы сияқты талаптарға сəйкес келуге тиіс.
101. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының құрылымы мынадай 

бөлімдерден тұрады:
1) миссиясы жəне пайымы;
2) ағымдағы ахуалды талдау жəне тəуекелдерді басқару;
3) аяны/саланы дамытудың басым бағыттары;
4) стратегиялық жəне бюджеттік жоспарлаудың өзара байланысының архитек-

турасы;
5) стратегиялық бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар;
6) ресурстар.
102. «Миссиясы жəне пайымы» деген бөлімде мемлекеттік органның миссиясы 

жəне пайымы жазылады.
103. Мемлекеттік басқару субъектісі ретінде тиісті салада немесе қызмет аясында 

мемлекеттік саясатты іске асырудағы оның рөлін айқындауды білдіретін мемлекеттік 
органның негізгі мақсаты мемлекеттік органның миссиясы болып табылады.

104. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарын іске асыру нəтижесінде 
жетекшілік ететін салалардың немесе қызмет аяларының перспективалы жай-күйі 
мемлекеттік органның пайымы болып табылады.

105. «Ағымдағы ахуалды талдау жəне тəуекелдерді басқару» деген бөлім 
«Ағымдағы ахуалды талдау» жəне «Тəуекелдерді басқару» деген кіші бөлімдерден 
тұрады.

(Соңы 14-бетте) 
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«Ағымдағы ахуалды талдау» деген кіші бөлімде:
1) статистикалық деректер не қызмет саласының немесе аясының жай-күйін сипат-

тайтын басқа да көрсеткіштер келтіріле отырып, оның ішінде басқа елдермен салы-
стырылып мемлекеттік орган қызметінің реттелетін саласын немесе аясын дамытудың 
негізгі параметрлері;

2) экономика мен қоғамның алдында тұрған, шешілуіне мемлекеттік органның 
стратегиялық жоспары бағытталған негізгі проблемаларды талдау көрсетіледі.

«Тəуекелдерді басқару» деген кіші бөлімде:
1) мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге əсер ететін 

ықтимал тəуекелдер тізбесі;
2) мемлекеттік органның объективті немесе субъективті сипаттағы сыртқы немесе 

ішкі себептер бойынша жоспарланған мақсаттарына қол жеткізбеу тəуекелі күшейген 
жағдайда, оны болдырмаудың негізгі жолдары көрсетіледі.

Толық қаржыландырылмау тəуекелі мемлекеттік органның стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізбеудің ықтимал тəуекелі ретінде бола алмайды.

106. Ағымдағы ахуалды талдау мемлекеттік орган қызметінің негізгі бағыттары 
бөлінісінде жүргізіледі.

107. Ағымдағы ахуалды талдау негізінде мемлекеттік орган жақсартуға, сондай-ақ 
айқындалған жалпыұлттық мақсаттарға қол жеткізуді маңызды деп есептейтін тиісті 
салаларды немесе қызмет аясын дамыту бағыттары қалыптастырылады.

108. Ағымдағы ахуалды талдауды жазудың реттілігі стратегиялық бағыттарды жазу 
реттілігімен сəйкес келуге тиіс.

109. «Аяны/саланы дамытудың басым бағыттары» деген бөлім:
1) осы бағыттарды Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы жолдаула-

рына, елдегі əлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты басым 
бағыттар қатарына қосудың негіздемелерін көрсете отырып, аяны/саланы дамытудың 
басым бағыттарының қысқаша сипаттамасын;

2) аяны/саланы дамытудың басым бағыттарын іске асырудың негізгі жолдарын 
қамтиды.

Аяны/саланы дамытудың басым бағыттары мемлекеттік орган қызметінің 
қолданыстағы стратегиялық бағыттарына ықпалдастырылады немесе мемлекеттік 
орган қызметінің жаңа стратегиялық бағыттары қалыптастырылады.

110. «Стратегиялық жəне бюджеттік жоспарлаудың өзара байланысының архи-
тектурасы» деген бөлімде схема түрінде мемлекеттік органдардың стратегиялық 
бағыттары бөлінісінде мемлекеттік органның іске асырылуына елдің тиісті жалпыұлттық 
көрсеткіштеріне қол жеткізу тəуелді болатын бюджеттік бағдарламалармен өзара 
байланыстырылған мақсаттары көрсетіледі.

111. «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар» деген бөлімде 
мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының стратегиялық бағыттары, мақсаттары, 
нысаналы индикаторлары жазылады.

Стратегиялық бағыттар өзгерістері Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму 
жоспарында, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасында, мемлекеттік 
бағдарламаларда белгіленген мақсаттар мен басымдықтарға қол жеткізу үшін неғұрлым 
маңызды болып табылатын экономиканың реттелетін салаларын, секторларын немесе 
қызмет аяларын талдау негізінде қалыптастырылады.

112. Мемлекеттік органның мақсаты осы мемлекеттік органның қызметінде не ол 
реттейтін аяда нысаналы индикаторларда көрініс тапқан белгілі бір нақты өзгеріске 
қол жеткізу болып табылады.

Мақсаттарды айқындау кезінде мемлекеттік орган мынадай талаптарды ұстануы 
қажет:

1) мақсаттың белгіленген проблемалармен нақты себеп-салдарлық байланысының 
болуы;

2) мақсатқа қол жеткізуді сандық көрсеткіштердің көмегімен көрсету мүмкіндігі;
3) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, Елді аумақтық-

кеңістікте дамытудың болжамды схемасының, мемлекеттік бағдарламалардың 
мақсаттарына сəйкестігі;

4) мақсаттардың қысқа əрі нақты баяндалуы, оларды тұжырымдау кезінде 
мыналарға:

ауызекі немесе əртүрлі түсінуге болатын терминдерді, ұғымдар мен сөздерді 
пайдалануға;

мақсаттың өзіне қол жеткізу салдары болып табылатын өзге де мақсаттарды, 
міндеттерді немесе нəтижелерді көрсетуге жол берілмейді.

113. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында əрбір мақсат үшін нысаналы 
индикаторлар айқындалады.

114. Əрбір нысаналы индикатор бойынша есепті жəне бесжылдық кезеңнің жыл-
дары бойынша нысаналы индикатордың аралық мəндерін айқындай отырып, оның 
жоспарланған мəніне қол жеткізудің түпкілікті мерзімі (кезеңі) айқындалады.

115. «Ресурстар» деген бөлімде есепті жəне жоспарлы кезеңнің жылдарына бөле 
отырып, бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджет шығыстарының жиынтығы 
жəне стратегиялық жоспарды іске асыруға тартылған штат саны көрсетілген адами 
ресурстар келтіріледі.

116. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының форматын мемлекеттік жо-
спарлау жөніндегі уəкілетті орган айқындайды.

5.6. Аумақты дамыту бағдарламасын əзірлеу
117. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті 

атқарушы органы əзірлеген облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы 
дамыту бағдарламасының жобасын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган, 
өзге де мүдделі мемлекеттік органдар келіп түскен күнінен бастап бір айдан аспай-
тын мерзімде қарайды.

118. Алдағы онжылдық кезеңге арналған елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 
болжамды схемасын іске асырудың бірінші бесжылдық кезеңіне əзірленген облы-
сты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасы алдағы 
онжылдық кезеңге арналған Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы 
бекітілгеннен кейін екі ай мерзімде белгіленген тəртіппен облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың мəслихатына бекітуге беріледі.

Алдағы онжылдық кезеңге арналған елді аумақтық-кеңістікте дамытудың бол-
жамды схемасын іске асырудың екінші бесжылдық кезеңіне əзірленген облысты, 
республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасы Алдағы 
онжылдық кезеңге арналған елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схема-
сын іске асырудың екінші бесжылдығы басталғанға дейін екі ай мерзімнен кешіктірмей 
белгіленген тəртіппен облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
мəслихатына бекітуге беріледі.

119. Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасы облысты да-
мыту бағдарламасы бекітілгеннен кейін бір ай мерзімде белгіленген тəртіппен ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) мəслихатына бекітуге беріледі.

120. Аумақты дамыту бағдарламасының əзірленген жобасы: 
1) аумақты дамытудың басым бағыттарының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

жоғары тұрған құжаттарында белгіленген бағыттармен өзара байланыста айқындалуы;
2) нақты аумақта Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарында 

белгіленген мақсаттарға қол жеткізу, ондағы міндеттердің шешілу жолдарының ба-
яндалуы;

3) аумақты дамытудың əлеуметтік-экономикалық əлеуетін бағалаудың баяндалуы;
4) нысаналы индикаторларды көрсете отырып, бесжылдық кезеңнің соңына қарай 

аумақты дамытудың түпкілікті мақсаттарының айқындалуы;
5) күшті жəне осал жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерді ескере отырып, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізудің ықтимал жолдары мен тəсілдерінің айқындалуы;
6) мақсаттар мен нысаналы индикаторлардың қисынды өзара байланысының 

сақталуы;
7) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органының меморандумында айқындалған облыс, республикалық маңызы бар қала, 
астана əкімінің түйінді нысаналы индикаторларға қол жеткізуінің қамтамасыз етілуі;

8) игілік алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға жəне өңірдің меншікті 
экономикалық əлеуетін дамытуға бағдарлануы;

9) қаржыландыру көздері мен іске асыру кезеңдері бойынша бөле отырып, 
бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстардың абсолютті мəніндегі көлемі ту-
ралы ақпаратты қамтуы;

10) орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдар іс-шараларының 
келісілетіндігінің, сондай-ақ мақсаттар мен ресурстар бойынша құжаттың 
теңгерімділігінің сақталуы;

11) тезистік форматта, қысқа əрі нақты баяндалуы сияқты талаптарға сəйкес ке-
луге тиіс.

121. Мемлекеттік органдардың ведомствоішілік мəселелерін шешуге бағытталған 
аумақты дамыту бағдарламасын əзірлеуге жол берілмейді.

122. Аумақты дамыту бағдарламасының құрылымы мынадай бөлімдерді қамтиды:
1) паспорт (негізгі сипаттамалары);
2) ағымдағы ахуалды талдау;
3) негізгі бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар жəне оларға қол жеткізу 

жолдары;
4) қажетті ресурстар.
123. «Паспорт (негізгі сипаттамалары)» деген бөлімде мыналарды:
1) атауын;
2) əзірлеу үшін негіздемені;
3) осы өңірдің негізгі сипаттамаларын;
4) бағыттарын;
5) мақсаттарын;
6) нысаналы индикаторларды;
7) қажетті ресурстарды қамтитын аумақты дамыту бағдарламасының негізгі 

параметрлері жазылады.
124. «Ағымдағы ахуалды талдау» деген бөлімде қызмет саласының ағымдағы 

дамуы сипатталады:
1) өңіраралық ынтымақтастықты ескере отырып, тұтастай алғанда, өңірдің эко-

номикасын дамыту, əлеуметтік сала, қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тəртіп, 
инфрақұрылым, экология жəне жер ресурстары, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
бағыттары бойынша аумақтың əлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау;

2) негізгі проблемалардың, тəуекелдердің, тежеуші факторлардың, аумақтың 
орта мерзімді перспективада тұрақты əлеуметтік-экономикалық дамуының бəсекелес 
артықшылықтары мен мүмкіндіктерінің кешенді сипаттамасы.

125. «Негізгі бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар жəне оларға қол жеткізу 
жолдары» деген бөлімде:

1) өңіраралық ынтымақтастықты, əлеуметтік саланы, қоғамдық қауіпсіздік пен 
құқықтық тəртіпті, инфрақұрылымды, экологияны жəне жер ресурстарын, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді ескере отырып, тұтастай алғанда өңірдің экономикасын да-
мыту бөлігінде өңірді дамытудың негізгі бағыттары;

2) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарында тұжырымдалған 
стратегиялық мақсаттар мен міндеттердің ұзақ мерзімді жүйесіне сəйкес аумақты 
əлеуметтік-экономикалық дамытудың əрбір бағыты бойынша нысаналы индикатор-
лары көрсетілген мақсаттары;

3) қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары жазылады.
126. Аумақты дамыту бағдарламасының мақсаты жоспарлы кезеңнің соңына қарай 

өңірді дамытудың белгілі бір бағытының жай-күйінің пайымын, оны дамытудың сапалық 
бағдарларын білдіреді.

127. Аумақты дамыту бағдарламасының барлық мақсаттары аумақты дамыту 
бағдарламасының мақсаттарына қол жеткізілуі дəрежесін айқындауға мүмкіндік беретін 
аралық жəне түпкілікті мəндері бар нысаналы индикаторларды қамтуға тиіс.

128. Аумақты дамыту бағдарламасының мақсаттары, оларды іске асырудың ныса-
налы индикаторлары оларға қол жеткізуге жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдар 
көрсетіле отырып келтіріледі.

Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларының 
нысаналы индикаторлары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган əзірлеген 
жəне бекіткен көрсеткіштердің базалық тізбесінде белгіленеді.

Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасының нысаналы ин-
дикаторларын облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы əзірлейді 
жəне бекітеді. 

Аумақты дамыту бағдарламасына Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму 
жоспарының, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасының, мемлекеттік 
бағдарламалардың нысаналы индикаторлары мен нəтижелер көрсеткіштерін қосымша 
декомпозициялау қажет болған жағдайда, орталық мемлекеттік органдар мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға көрсеткіштердің базалық тізбесіне түзетулер 
енгізу туралы ұсыныстарды енгізеді.

Орталық мемлекеттік органдарға көрсеткіштердің базалық тізбесінде көзделмеген 
индикаторларды аумақты дамыту бағдарламасына енгізуге бастама жасауларына 
жол берілмейді. 

Көрсеткіштердің базалық т ізбесінде ресми статистикалық ақпарат 
қалыптастырылмайтын нысаналы индикаторлар болған жағдайда, орталық мемлекеттік 
органдар есептеулердің əдістемелерін əзірлейді жəне бекітеді. 

Есептеулер əдістемесінің жобасы кейіннен олар жергілікті атқарушы органдарға 
жеткізіле отырып, мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органмен келісіледі. 

Облысты дамыту бағдарламасында нысаналы индикаторлар облысты дамыту 
бағдарламасына қосымша түрінде аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар 
бөлінісінде келтіріледі.

Мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті орган аудандар мен облыстық 
маңызы бар қалалар бөлінісінде қалыптастырмайтын нысаналы индикаторлар 
қосымшаға аудандар мен облыстық маңызы бар қалаларға бөлмей, жалпы облыс 
бойынша қосылады. 

Облысты дамыту бағдарламасына қосымшаға жалпы облыс бойынша нысаналы ин-
дикаторлар мен олардың мəндері өзгертілмей, өзгерістер енгізілген жағдайда, аталған 
өзгерістер орталық мүдделі мемлекеттік органдармен келісілмейді.

129. «Қажетті ресурстар» деген бөлімде аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру 
үшін қаржылық ресурстардың қажеттілігі мақсаттар бөлінісінде жазылады.

130. Аумақты дамыту бағдарламасын қаржыландыру көздері: республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің қаражаты, мемлекеттік қарыздар, мемлекеттің кепілдігімен тар-
тылатын мемлекеттік емес қарыздар, тікелей шетелдік жəне отандық инвестициялар, 
халықаралық қаржы-экономикалық ұйымдардың немесе донор елдердің гранттары, 
екінші деңгейдегі банктердің кредиттері, ұйымдардың өз қаражаты жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер болуы мүмкін.

131. Қаржыландырудың болжанатын көлемдері əлеуметтік-экономикалық даму 
болжамы, республикалық жəне жергілікті бюджеттердің жоспарлы кезеңге арналған 
параметрлері, халықаралық шарттар мен басқа да факторлар ескеріле отырып 
айқындалады.

6. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді 
аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру

6.1. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, 
Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асырудың негізгі ережелері

132. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасының, мемлекеттік бағдарламалардың, 
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, аумақтарды дамыту 
бағдарламаларының берілген мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, міндеттерге, 
(аралық жəне түпкілікті) нəтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу процесі іске асыру 
болып табылады.

133. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске 
асыру кезінде:

1) ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасаудың келісілген болуы;

2) берілген нəтижелерге ресурстардың неғұрлым аз шығындармен қол жеткізуге 
бағдарлану;

3) қаржы, еңбек жəне басқа да ресурстардың теңгерімділігі қамтамасыз етілуге тиіс.
134. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-

кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске 
асыру жөніндегі əдіснамалық сүйемелдеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті 
орган жүзеге асырады.

135. Мыналардың:
1) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, Елді аумақтық-

кеңістікте дамытудың болжамды схемасының іске асырылуының нəтижелілігі мен 
тиімділігі үшін жауапкершілік – Қазақстан Республикасының Үкіметіне, əзірлеуге жау-
апты мемлекеттік органға, бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдарға;

2) мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуының нəтижелілігі мен 
тиімділігі үшін жауапкершілік – Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік 
бағдарламаны əзірлеуге жауапты мемлекеттік органның, бірлесіп орындаушы 
мемлекеттік органдардың жəне бірлесіп орындаушы өзге де ұйымдардың (мемлекеттік 
кəсіпорындар, ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтер мен ұлттық ком-
панияларды қоса алғанда, мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар) бірінші бас-
шыларына;

3) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының іске асырылуының 
нəтижелілігі мен тиімділігі үшін жауапкершілік – тиісті мемлекеттік органдардың 
бірінші басшыларына;

4) аумақтарды дамыту бағдарламаларының іске асырылуының нəтижелілігі 
мен тиімділігі үшін жауапкершілік – тиісті аумақтардың əкімдеріне, аумақты дамыту 
бағдарламасын əзірлеуге жауапты мемлекеттік органдардың, бірлесіп орындаушы 
мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына жүктеледі.

6.2. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру
136. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру Елді 

аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, 
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту 
бағдарламаларын, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың даму стратегияларын іске асыру арқылы жүзеге асырылады.

6.3. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын іске асыру
137. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын іске асыру 

мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарла-
рын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын іске асыру арқылы 
жүзеге асырылады.

6.4. Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру
138. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын, мемлекеттік бағдарламаны əзірлеуші мемлекеттік органның стратегиялық 
жоспарын, мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға қатысатын өзге де мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, сондай-ақ облыстарды, республикалық 
маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларын, ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын 
іске асыру арқылы жүзеге асырылады.

139. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары – ны-
саналы индикаторлардың аралық мəндерін жəне нəтижелер көрсеткіштерін жылдар 
бойынша көрсете отырып, мемлекеттік бағдарламаның мерзімдерін, орындаушыла-
рын, аяқталу нысанын, іске асыруға арналған қажетті шығындарды айқындай отырып, 
мемлекеттік бағдарламаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған 
нақты іс-қимылдар жиынтығы.

140. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 
мемлекеттік бағдарламаның бүкіл қолданылу кезеңіне əзірленеді.

6.5. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру
141. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарын іске асыру операциялық жо-

спарды іске асыру арқылы жүзеге асырылады.
142. Операциялық жоспарды əзірлеу, іске асыру, мониторингілеу жəне іске асы-

рылуын бақылау тəртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган əзірлейді 
жəне бекітеді.

6.6. Аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру
143. Аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру оларды іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспарын орындау арқылы жүзеге асырылады.
144. Аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 

– мерзімі, орындаушылары, аяқталу нысаны, оны іске асыруға қажетті шығындар 
айқындалған, аумақты дамыту бағдарламасының мақсаттарына қол жеткізуге 
бағытталған нақты іс-қимылдар жиынтығы.

145. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын тиісті аумақтың мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы тиісті аумақтың бірлесіп орындаушы мемлекеттік 
органдарымен бірлесіп əзірлейді жəне оны тиісті аумақ əкімдігінің қаулысымен аумақты 
дамыту бағдарламасы бекітілгеннен кейін бір ай мерзімде бекітеді.

Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы тиісті аумақтың бірлесіп орындаушы мемлекеттік 
органдарымен бірлесіп əзірлейді жəне тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімдігінің қаулысымен аумақты дамыту бағдарламасы бекітілгеннен кейін бір ай 
мерзімде бекітіледі.

7. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, мемлекеттік 
бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 

аумақтарды дамыту бағдарламаларын мониторингілеу
7.1. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары, мемлекеттік 
бағдарламалар, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары, 
аумақтарды дамыту бағдарламалары мониторингінің негізгі ережелері

146. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, мемлекеттік 
бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларының іске асырылу барысы туралы есептер 
мен басқа да ақпаратты жинау, жүйелеу, талдау жəне жалпылау мониторинг болып 
табылады.

147. Құжаттар мониторингі:
1) тиісті құжатты іске асырудың ағымдағы жай-күйі туралы ақпарат алудың 

тұрақтылығын;
2) мемлекеттік органдардың тиісті құжатты іске асырудағы іс-қимылдарының 

келісілген болуын;
3) өзгеріп отыратын жағдайларды ескере отырып, тиісті құжаттың уақтылы 

өзектендірілуін қамтамасыз етеді.
148. Құжаттар мониторингін осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде айқындалған 

уəкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асырады.
149. Құжаттардың іске асырылуын мониторингілеу нəтижелері мемлекеттік жо-

спарлау жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын нысанда жəне тəртіппен құжаттарды 
əзірлеуші мемлекеттік органдар жасайтын іске асыру туралы есеп түрінде ресімделеді.

150. Іске асыру туралы есеп:
1) құжаттың деректемелерін;
құжаттың атауын, нөмірін, күнін;
əзірлеуші мемлекеттік орган мен бірлесіп орындаушыларды;
іске асыру, оның ішінде кезең-кезеңмен іске асыру мерзімін;
2) жоспарланған жəне нақты қол жеткізілген нысаналы индикаторларды жəне 

міндеттер нəтижелерінің көрсеткіштерін, сондай-ақ оларға қол жеткізілмеу себептерін 
қамтуға тиіс. Аумақты дамыту бағдарламаларын іске асыру туралы есептерді 
қалыптастыру кезінде қол жеткізуді қамтамасыз етпеген жауапты лауазымды адам-
дар көрсетіледі;

3) қаржыландыру көздері бойынша бөле отырып, есепті кезеңде бөлінген 
жəне игерілген бюджеттік жəне өзге де қаржы қаражаты көрсетілген жоспарланып 
орындалған жəне орындалмаған іс-шаралар жəне олардың орындалмау себептері, 
орындалмаған іс-шаралардың өңірдің, елдің əлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси 
жағдайына ықпалы туралы ақпаратты;

4) қаржыландыру көздері бойынша бөле отырып, бөлінген қаржы қаражатының 
игерілуі туралы ақпаратты (пайдаланылмаудың көлемі мен себептерін көрсете отырып);

5) құжатты іске асыруға қатысатын əртүрлі тараптардың өзара іс-қимыл жасау-
ын талдауды;

6) құжаттың іске асырылу барысына ортаның сыртқы əсерін талдауды;
7) шешілуіне осы құжат бағытталған проблемалар мен міндеттердің шешілу 

дəрежесі туралы ақпаратты, құжатты іске асырудың елдің əлеуметтік-экономикалық да-
муына ықпалын (осы ақпарат құжатқа бағалау жүргізілген жылғы есепке енгізілуге тиіс);

8) игілік алушылардың қанағаттану деңгейі, оның ішінде жоспарланғанға қарағанда, 
көрсетілген мемлекеттік қызметтердің нақты көлемінің деңгейі туралы ақпаратты (осы 
ақпарат құжатқа бағалау жүргізілген жылғы болған жағдайда, есепке енгізілуге тиіс);

9) жүргізілген бақылау іс-шаралары, мемлекеттік аудит, сараптамалық-талдамалық 
іс-шаралар туралы мəліметтерді жəне бақылау іс-шаралары мен мемлекеттік аудиттің 
қорытындысы бойынша орындалған ұсынымдар туралы ақпаратты;

10) тұжырымдар мен ұсыныстарды, оның ішінде құжатты түзету, қаржыландыру 
көлемі мен көздері жөніндегі, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының 
өзгеруі туралы жəне басқа да ұсыныстарды қамтуға тиіс.

Құжаттың іске асырылуы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына байла-
нысты болған жағдайларда, əзірлеуші мемлекеттік орган іске асыру туралы есепте 
құжатты іске асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалу дəрежесін айқындау жөніндегі 
көшпелі іс-шаралардың нəтижелері туралы мəліметтерді көрсетеді.

151. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарына, мемлекеттік 
бағдарламаларға, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына, аумақтарды 
дамыту бағдарламаларына бағалау жүргізілетін жылы олардың іске асырылуы туралы 
есеп бүкіл бағалау кезеңіндегі осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 150-тармағында 
көрсетілген ақпаратты қамтиды.

152. Іске асыру туралы есептің негізінде қорытынды дайындалады. Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық даму жоспарына, мемлекеттік бағдарламаларға 
бағалау жүргізілетін жылы мониторинг бойынша қорытынды қалыптастырылмайды.

153. Қорытынды:
1) деректемелерді (стратегиялық жəне бағдарламалық құжат бекітілген актінің ата-

уы, нөмірі, күні, əзірлеуге жауапты мемлекеттік орган, бірлесіп орындаушы мемлекеттік 
органдар жəне бірлесіп орындаушы өзге де ұйымдар (мемлекеттік кəсіпорындар, ұлттық 
басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларды қоса алғанда, 
мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестер), 
іске асыру, оның ішінде кезең-кезеңмен іске асыру мерзімдері);

2) есепті кезеңде қол жеткізілген нақты нəтижелерді, оның ішінде есепті кезеңдегі 
аралық мəндерімен қоса алғанда, нақты қол жеткізілген нысаналы индикаторлар 
мен нəтижелер көрсеткіштерін (аралық немесе түпкілікті мəндерге қол жеткізілмеген 
жағдайда, қол жеткізілмеу себептерін көрсету);

3) нəтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз етпеген мемлекеттік органдарды көрсете 
отырып, Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асырылу барысына ықпал ететін факторларды талдауды;

4) осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 150-тармағының 3), 4) жəне 9) 
тармақшаларына сəйкес ақпаратты;

7) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарына, мемлекеттік 
бағдарламаларға енгізілген, оның ішінде алдыңғы бағалау нəтижелері бойынша 
енгізілген, сондай-ақ оларды іске асыруға жауапты мемлекеттік орган енгізген өзгерістер 
мен толықтырулар туралы ақпаратты;

6) тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтуға тиіс.
154. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, мемлекеттік 

бағдарламалар мен аумақтарды дамыту бағдарламаларын түзету мониторинг 
нəтижелері бойынша жылына бір рет қана жүзеге асырылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарына, мемлекеттік 
бағдарламаларға, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен 
аумақтарды дамыту бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 
жағдайда, оларды əзірлеу кезінде осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі белгілеген та-
лаптар сақталады.

155. Мемлекеттік бағдарламаларды олардың соңғы іске асырылу жылында түзетуге 
жол берілмейді.

156. Құжаттарға мониторинг жүргізу жөніндегі əдіснамалық сүйемелдеуді 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган жүзеге асырады.

157. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарына, мемлекеттік 
бағдарламаларға, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына, аумақтарды 
дамыту бағдарламаларына жүргізілген мониторинг нəтижелерінің анықығы мен 
толықтығы үшін жауапкершілік əзірлеуші мемлекеттік органдарға жəне осы Мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі айқындаған тиісті уəкілетті мемлекеттік органдарға жүктеледі.

Бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарын мониторингілеу процесінде пайдалану үшін өз құзыреті шегінде 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын əзірлеуші мемлекеттік органдарға 
берілетін ақпараттың толықтығына, сапасына жəне анықтығына жауапты болады.

7.2. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының 
мониторингі

158. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының мониторингін 
мемлекеттік органдар ұсынатын ақпараттың негізінде іске асыру туралы есепті 
қалыптастыру арқылы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган жүргізеді.

159. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының мониторингі бір 
жылда бір рет жүзеге асырылады.

160. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының мониторингін 
жүргізу үшін нысаналы индикаторларға қол жеткізуге жауапты мемлекеттік органдар 
өз құзыреті шегінде есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 маусымына дейін мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму 
жоспарының іске асырылуы туралы ақпаратты ұсынады.

161. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган мемлекеттік органдар 
ұсынатын Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы 
ақпараттың негізінде іске асыру туралы есеп пен қорытынды жобасын қалыптастырады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган есепті кезеңнен кейінгі жылдың 
10 шілдесіне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық даму жоспарының мониторингі бойынша іске асыру 
туралы есепті жəне қорытындының жобасын ұсынады, сондай-ақ бірінші басшының 
қолы қойылған Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру 
туралы есепті (құпия сипаттағы жəне қызмет бабында пайдалануға арналған ақпаратты 
қоспағанда) веб-порталда орналастырады.

Есеп салалар, аялар жəне өңірлер бөлінісінде ұлттық түйінді индикаторлардың 
орындалуы жөнінде ақпаратты да қамтуы тиіс (Стратегиялық картаға сəйкес).

162. Қазақстан Республикасының Үкіметі мониторинг бойынша іске асыру туралы 
есеп пен қорытынды жобасын қарағаннан кейін, қажет болған жағдайда, қорытындының 
жобасын пысықтайды жəне іске асыру туралы есеппен бірге қорытындыны есепті 
кезеңнен кейінгі жылдың 20 шілдесіне Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігіне ұсынады.

7.3. Мемлекеттік бағдарламалар мониторингі
163. Мемлекеттік бағдарламаның мониторингін мемлекеттік бағдарламаны 

əзірлеуге жауапты мемлекеттік орган бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар жəне 
бірлесіп орындаушы өзге де ұйымдар (мемлекеттік кəсіпорындар, ұлттық басқарушы 
холдингтерді, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларды қоса алғанда, мемле-
кет қатысатын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер) 
ұсынатын іске асырылу барысы туралы ақпарат негізінде іске асыру туралы есепті 
қалыптастыру арқылы жүргізеді.

164. Мемлекеттік бағдарламалардың мониторингі жыл қорытындылары бойынша 
жылына бір рет жүзеге асырылады.

165. Мемлекеттік бағдарламаға мониторинг жүргізу үшін:
1) осы бағдарламаны іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік 

орган жəне бірлесіп орындаушы өзге де ұйымдар (мемлекеттік кəсіпорындар, ұлттық 

басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларды қоса алғанда, 
мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер) 
өз құзыреті шегінде есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін мемлекеттік 
бағдарламаны əзірлеуге жауапты мемлекеттік органға іске асырылу барысы туралы 
ақпарат береді;

2) мемлекеттік бағдарламаны əзірлеуге жауапты мемлекеттік орган іске асыры-
лу барысы туралы берілген ақпарат негізінде мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
туралы есепті қалыптастырады жəне есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына 
дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға ұсынады, сондай-ақ бірінші 
басшының қолы қойылған есепті (құпия сипаттағы жəне қызмет бабында пайдалануға 
арналған ақпаратты қоспағанда) веб-порталда орналастырады.

166. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган мемлекеттік бағдарламаларды 
іске асыру туралы есептердің негізінде олардың əрқайсысы бойынша қорытындылардың 
жобаларын қалыптастырады жəне оларды іске асыру туралы есептермен бірге есепті 
жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне 
ұсынады, сондай-ақ қорытындылардың жобаларын (құпия сипаттағы жəне қызмет 
бабында пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) веб-порталда орналастырады.

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша есептер мен қорытындылардың 
жобалары Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшелері мен қоғамдық 
кеңестердің өкілдері шақырыла отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметінде 
тыңдалады.

167. Қазақстан Республикасының Үкіметі іске асыру туралы есептер мен мониторинг 
жөніндегі қорытындылардың жобаларын қарағаннан кейін, қажет болған жағдайда, 
қорытындылардың жобаларын пысықтайды жəне іске асыру туралы есептермен 
бірге қорытындыларды есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10 сəуіріне дейін Қазақстан 
Республикасы Президентінің Əкімшілігіне ұсынады.

7.4. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингі
168. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының мониторингін операциялық 

жоспардың іске асырылу барысын талдау негізінде əзірлеуші мемлекеттік орган 
жүзеге асырады.

169. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингі есепті 
жылдың қорытындылары бойынша жылына бір рет жүзеге асырылады.

170. Мемлекеттік органдар стратегиялық жоспарларды іске асыру туралы есептер 
дайындайды жəне бірінші басшының қолы қойылған бұл есептерді (құпия сипаттағы 
жəне қызмет бабында пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) есепті жылдан 
кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей веб-порталда орналастырады.

7.5. Аумақтарды дамыту бағдарламаларының мониторингі
171. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту 

бағдарламасын мониторингілеуді облысты, республикалық маңызы бар қаланы, аста-
наны дамыту бағдарламасын іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік 
органдар ұсынатын іске асырылу барысы туралы ақпараттың негізінде іске асыру тура-
лы есептерді қалыптастыру арқылы тиісті аумақтың бірлесіп орындаушы мемлекеттік 
органдарымен бірлесіп, тиісінше облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы жүргізеді.

172. Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын 
мониторингілеуді ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын 
іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар ұсынатын іске асы-
рылу барысы туралы ақпараттың негізінде іске асыру туралы есептерді қалыптастыру 
арқылы тиісті аумақтың бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдарымен бірлесіп, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті 
органдары жүргізеді.

173. Аумақтарды дамыту бағдарламаларын мониторингілеу жыл қорытындысы 
бойынша жылына бір рет жүзеге асырылады.

174. Жыл қорытындысы бойынша ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту 
бағдарламасының мониторингін жүргізу үшін:

1) ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын іске асыруға 
қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік орган өз құзыреті шегінде есепті жыл-
дан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органына іске асыру туралы ақпаратты 
ұсынады;

2) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті органы бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар ұсынатын іске асыру туралы 
ақпараттың негізінде ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын 
іске асыру туралы есепті (құпия сипаттағы жəне қызмет бабында пайдалануға арналған 
ақпаратты қоспағанда) қалыптастырады жəне бірінші басшының қолы қойылған есепті 
есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей веб-порталда орналастырады.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті органында веб-портал болмаған жағдайда, іске асыру туралы есеп аудан 
(облыстық маңызы бар қала) əкімдігінің веб-порталында орналастырылады.

175. Жыл қорытындысы бойынша облысты, республикалық маңызы бар қаланы, 
астананы дамыту бағдарламасының мониторингін жүргізу үшін:

1) облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын 
іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік орган өз құзыреті шегінде 
есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органына іске 
асыру туралы ақпаратты ұсынады;

2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспар-
лау жөніндегі уəкілетті органы бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар ұсынатын 
іске асыру туралы ақпараттың негізінде облысты, республикалық маңызы бар қаланы, 
астананы дамыту бағдарламаларын іске асыру туралы есепті (құпия сипаттағы жəне 
қызмет бабында пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) қалыптастырады жəне 
бірінші басшының қолы қойылған есепті есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан 
кешіктірмей веб-порталда орналастырады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспар-
лау жөніндегі уəкілетті органында веб-портал болмаған жағдайда, іске асыру туралы 
есеп облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімдігінің веб-порталында 
орналастырылады.

8. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, мемлекеттік 
бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 

аумақтарды дамыту бағдарламаларын бағалау
8.1. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, 

мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын бағалаудың негізгі 

ережелері
176. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды 
дамыту бағдарламаларының іске асырылуының нəтижелілігі мен тиімділігіне қол жеткізу 
дəрежесін айқындау құралы Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, 
мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын бағалау (бұдан əрі осы бөлімде – құжаттарды 
бағалау) болып табылады.

177.  Құжаттарды бағалау осы Мемлекетт і к  жоспарлау жүйес ін ің 
149-151-тармақтарына сəйкес жасалатын бүкіл бағалау кезеңіндегі іске асыру тура-
лы есептің, статистикалық ақпараттың; бақылау тексерістерінің; мемлекеттік аудит 
жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралардың; үкіметтік емес ұйымдардың, ғылыми 
институттардың, халықаралық сарапшылардың жəне басқалардың негізінде жүргізіледі.

178. Осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 177-тармағында көрсетілген 
құжаттардың негізінде қорытынды дайындалады.

179. Қорытынды:
1) деректемелерді (стратегиялық жəне бағдарламалық құжат бекітілген актінің ата-

уы, нөмірі, күні, əзірлеуге жауапты мемлекеттік орган, бірлесіп орындаушы мемлекеттік 
органдар жəне өзге де бірлесіп орындаушы ұйымда (мемлекеттік кəсіпорындар, ұлттық 
басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларды қоса алғанда, 
мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар), іске асыру, оның ішінде кезең-кезеңмен 
іске асыру мерзімдері);

2) есепті кезеңде қол жеткізілген нақты нəтижелерді, оның ішінде есепті кезеңдегі 
аралық мəндерімен қоса, нақты қол жеткізілген нысаналы индикаторлар мен нəтижелер 
көрсеткіштерін (аралық немесе түпкілікті мəндерге қол жеткізілмеген жағдайда, қол 
жеткізілмеу себептерін көрсету);

3) нəтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз етпеген мемлекеттік органдарды қөрсете 
отырып, Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының, мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асырылу барысына ықпал еткен факторларды талдауды;

4) осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 150-тармағының 4) жəне 9) тармақшаларына 
сəйкес ақпаратты;

5) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарына, мемлекеттік 
бағдарламаларға енгізілген, оның ішінде алдыңғы бағалау нəтижелері бойынша 
енгізілген, сондай-ақ оларды іске асыруға жауапты орындаушы мемлекеттік орган 
енгізген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты;

6) құжаттың іске асырылу барысының нəтижелілігі мен тиімділігі туралы 
тұжырымдарды;

7) құжатты іске асыруды ұйымдастыру деңгейі туралы тұжырымдарды;
8) құжатты іске асырудың елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету 

дəрежесі туралы тұжырымдарды;
9) бағалау нəтижелеріне байланысты: құжатты түзету туралы; мемлекеттік 

органның қызметін жақсарту жөніндегі; қаржыландыру көлемдері мен көздері жөніндегі; 
қолданыстағы заңнаманы өзгерту жəне басқалары туралы ұсынымдарды қамтуға тиіс.

180. Құжаттарға бағалау жүргізу жөніндегі əдіснамалық сүйемелдеуді мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган жүзеге асырады.

181. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
мемлекеттік бағдарламаларға жəне орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларына бағалау, сондай-ақ тексеру комиссиясының аумақтарды дамыту 
бағдарламаларына бағалау жүргізу тəртібін Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігімен келісу бойынша Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті айқындайды.

182. Құжаттарға жүргізілген бағалау нəтижелерінің анықтығы мен толықтығы үшін 
жауапкершілік құжаттарды əзірлеуші мемлекеттік органдарға жəне Мемлекеттік жоспар-
лау жүйесі айқындаған тиісті уəкілетті мемлекеттік органдарға жүктеледі.

8.2. Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын бағалау
183. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын бағалауды 

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
178-тармағында көрсетілген құжаттар негізінде бағалау жөніндегі қорытындының жо-
басын қалыптастыру арқылы ол іске асырылғаннан кейін бес жыл өткен соң жүргізеді.

184. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын бағалау мемлекеттік 
бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларының, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуын 
бағалау ескеріле отырып жүзеге асырылады.

185. Бағалау жөніндегі қорытындының жобасын жəне Қазақстан Республикасының 
Стратегиялық даму жоспарын жəне Стратегиялық картасын іске асыру бойынша бүкіл 
есепті кезеңде іске асыру туралы есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган 
есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне ұсынады.

Есеп салалар, аялар жəне өңірлер бөлінісінде ұлттық түйінді индикаторлардың 
орындалуы жөнінде ақпаратты да қамтуы тиіс (Стратегиялық картаға сəйкес).

186. Қазақстан Республикасының Үкіметі бүкіл есепті кезеңде іске асыру туралы 
есеп пен бағалау жөніндегі қорытындының жобасын қарағаннан кейін, қажет болған 
жағдайда, қорытындының жобасын пысықтайды жəне қорытындыны Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық даму жоспарын жəне Стратегиялық картасын бүкіл 
есепті кезеңде іске асыру туралы есеппен бірге есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 
шілдесінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне ұсынады.

8.3. Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау
187. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 

бекітетін мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тиісті жылға арналған 
тізбесіне сəйкес мемлекеттік тиімділік аудитін жəне сараптамалық-талдамалық іс-
шаралар жүргізу шеңберінде Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті жүргізетін бағалауды қоспағанда, мемлекеттік бағдарламаларды бағалау 
оларды іске асырудың əрбір үш жылы өткеннен кейін (аралық) жəне жоспарлы кезеңнің 
қорытындылары (түпкілікті) бойынша жүзеге асырылады.

188. Жоспарлы іске асыру кезеңі аяқталғанға дейін күшін жойған мемлекеттік 
бағдарлама осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 189-192-тармақтарында белгіленген 
тəртіппен бағалануға тиіс. 

189. Мемлекеттік бағдарламаны бағалауды бағалау жөніндегі қорытындының жо-
басын қалыптастыру арқылы осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 177-тармағында 
көрсетілген құжаттар негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган 
жүргізеді.

190. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган əрбір мемлекеттік 
бағдарламаны бағалау жөніндегі қорытындылардың жобаларын жəне бүкіл есепті 
кезең үшін іске асыру туралы есептерді есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 сəуірінен 
кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

191. Қазақстан Республикасының Үкіметі бүкіл есепті кезеңде іске асыру туралы 
есептер мен бағалау жөніндегі қорытындылардың жобаларын қарағаннан кейін, қажет 
болған жағдайда, мемлекеттік бағдарламаларды бағалау жөніндегі қорытынды жо-
баларын пысықтайды жəне оларды бүкіл есепті кезеңде іске асыру туралы есептер-
мен бірге есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10 сəуіріне дейін Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігіне ұсынады.

Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігіне іске асыру туралы есептер 
мен мемлекеттік бағдарламаларды бағалау жөніндегі қорытындылардың жобала-
ры енгізілгенге дейін есептер (құпия сипаттағы жəне қызмет бабында пайдалануға 
арналған ақпаратты қоспағанда) мен мемлекеттік бағдарламаларды бағалау жөніндегі 
қорытындылардың жобалары Қазақстан Республикасының Парламенті депутатта-
рын, қоғамдық кеңестердің өкілдерін шақыра отырып Қазақстан Республикасының 
Үкіметінде тындалады.

192. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
бекітетін мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тиісті жылға арналған 
тізбесіне сəйкес Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті жүргізетін мемлекеттік тиімділік аудиті жəне сараптамалық-талдамалық іс-
шаралар шеңберінде мемлекеттік бағдарламаға өзі жүргізген бағалау қорытындылары 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мемлекеттік 
тиімділік аудиті жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралар нəтижелері жөніндегі 
қаулысы қабылданғаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға жəне 
мемлекеттік бағдарламаны əзірлеуге жауапты мемлекеттік органға жіберіледі.

8.4. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бағалау
193. Орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бағалау 

(Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жүргізетін 
бағалаудан басқа) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асы-
рылады.

194. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
бекітетін мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау объектілерінің тиісті жылға 
арналған тізбесіне сəйкес Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті жүргізетін мемлекеттік тиімділік аудиті жəне сараптамалық-талдамалық 
іс-шаралар шеңберінде Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бағалауды 
жүзеге асырады.

195. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
бекітетін мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тиісті жылға 
арналған тізбесіне сəйкес Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті жүргізетін мемлекеттік тиімділік аудиті жəне сараптамалық-талдамалық 
іс-шаралар шеңберінде жүргізген мемлекеттік органның стратегиялық жоспарын 

бағалау қорытындылары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитетінің мемлекеттік тиімділік аудиті жəне сараптамалық-талдамалық іс-
шаралар нəтижелері жөніндегі қаулысы қабылданғаннан кейін жеті жұмыс күні 
ішінде стратегиялық жоспарларға бағалау жүргізуге уəкілетті органдарға, Қазақстан 
Республикасы Президентінің Əкімшілігіне жəне мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау объектілеріне жіберіледі.

196. Мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен жоспарларының іске 
асырылуына Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
жүргізген бағалаудың қорытындылары Қазақстан Республикасының Президентіне 
тоқсан сайынғы ақпаратқа енгізіледі.

8.5. Аумақтарды дамыту бағдарламаларын бағалау
197. Тексеру комиссиясы жүргізетін бағалаудан басқа, аумақтарды дамыту 

бағдарламаларын бағалау жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жүзеге асырылады.

198. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру ко-
миссиясы бекітетін мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау объектілерінің тиісті 
жылға арналған тізбесіне сəйкес өзі жүргізетін мемлекеттік тиімділік аудиті жəне 
сараптамалық-талдамалық іс-шаралар шеңберінде облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы жүргізген аумақты дамыту бағдарламасын 
бағалау қорытындылары облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
тексеру комиссиясының мемлекеттік тиімділік аудиті жəне сараптамалық-талдамалық 
іс-шаралар нəтижелері жөніндегі қаулысы қабылданғаннан кейін жеті жұмыс күні 
ішінде жергілікті атқарушы органға жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті 
органға жіберіледі.

9. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді 
аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын бақылау

9.1. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, 
Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік 

бағдарламаларды, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын бақылаудың негізгі ережелері

199. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының толықтығын жəне уақтылы орын-
далуын талдауды жүзеге асыру бақылау болып табылады.

200. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары, Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, мемлекеттік бағдарламалар, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларын 
бақылау (бұдан əрі осы бөлімде – құжаттарды бақылау) жүргізілген мониторинг не-
месе бағалау нəтижелері ескеріле отырып жүзеге асырылады.

201. Құжаттарды бақылауды осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде айқындалған 
уəкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асырады.

9.2. Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын бақылау
202. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын бақылау 

мемлекеттік бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларының, аумақтарды дамыту бағдарламаларының, ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының 
іске асырылуы бойынша мониторингтің, бағалаудың жəне жүргізілген бақылау 
іс-шараларының, мемлекеттік тиімділік аудитінің нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының Президенті Əкімшілігі жүзеге асырады.

9.3. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын бақылау
203. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын бақылау мемлекеттік 

бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларының, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуы 
бойынша мониторингтің, бағалаудың жəне жүргізілген бақылау іс-шараларының, 
мемлекеттік аудиттің нəтижелері жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралар негізінде 
жүзеге асырылады.

9.4. Мемлекеттік бағдарламаларды бақылау
204. Мемлекеттік бағдарламаларды бақылау мемлекеттік бағдарламаны, 

мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, облыстарды, республикалық 
маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларын, ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегия-
ларын іске асыру бойынша мониторингтің, бағалаудың жəне жүргізілген бақылау 
іс-шараларының, мемлекеттік тиімділік аудитінің нəтижелері жəне сараптамалық-
талдамалық іс-шаралар негізінде жүзеге асырылады.

9.5. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бақылау
205. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бақылау мемлекеттік 

органдардың стратегиялық жоспарларының іске асырылуы бойынша мониторингтің, 
бағалаудың жəне жүргізілген бақылау іс-шараларының, мемлекеттік тиімділік аудитінің 
нəтижелері жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралар негізінде жүзеге асырылады.

9.6. Аумақтарды дамыту бағдарламасын бақылау
206. Аумақтарды дамыту бағдарламасын бақылау аумақтарды дамыту 

бағдарламаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының іске асырылуы бойын-
ша мониторингтің, бағалаудың жəне жүргізілген бақылау іс-шараларының, мемлекеттік 
тиімділік аудитінің нəтижелері жəне сараптамалық-талдамалық іс-шаралар негізінде 
жүзеге асырылады.

9.7. Өтпелі ережелер
207. Осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі қолданысқа енгізілгенге дейін бекітілген 

мемлекеттік бағдарламаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған 
жағдайда мемлекеттік бағдарламаны Қазақстан Республикасының Үкіметі өткізілген 
мониторингілеу жəне (немесе) бағалау нəтижелерін ескере отырып, жоспарлы кезеңді 
өзгертусіз бекітеді.

208. Осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі қолданысқа енгізілгенге дейін бекітілген, 
мемлекеттік бағдарлама мəртебесінде бекітілуге тиіс үкіметтік бағдарламалар өткізілген 
мониторингілеу жəне (немесе) бағалау нəтижелерін ескере отырып, жоспарлы кезеңді 
өзгертусіз бекітіледі.

209. Осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 208-тармағында көрсетілген 
үкіметтік бағдарламаларды мониторингілеуді жəне (немесе) бағалауды Қазақстан 
Республикасының Үкіметі осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 7.3 жəне 
8.3-бөлімдеріне сəйкес жүргізеді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 қараша                 №157                       Астана қаласы

Кәсіпорындар статистикасы мен конъюнктуралық 
зерттеулер бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды 
толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы 

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Мыналар:
1) «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 132105125, индексі 1-НП, 

кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес; 

2) «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 132105125, индексі 1-НП, 
кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111136, индексі 1-СР, 
кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111136, индексі 1-СР, 
кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;

5) «Шаруа немесе фермер қожалықтарындағы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106217, 
индексі 6-ж (фермер), кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес;

6) «Шаруа немесе фермер қожалықтарындағы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106217, 
индексі 6-ж (фермер), кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
6-қосымшаға сəйкес; 

7) «Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының 
жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106220, индексі 7-ж (халық), 
кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес; 

8) «Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының 
жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106220, индексі 7-ж (халық), 
кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес; 

9) «Шаруа немесе фермер қожалықтарында жер алқаптарының жəне егістік 
алаңдарының болуы туралы мəліметтер» (коды 131112218, индексі 6-р (фермер), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес; 

10) «Шаруа немесе фермер қожалықтарында жер алқаптарының жəне егістік 
алаңдарының болуы туралы мəліметтер» (коды 131112218, индексі 6-р (фермер), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес; 

11) «Үй шаруашылықтарында пайдаланылатын жер алқаптарының болуы 
туралы мəліметтер» (коды 131112221, индексі 7-р (халық), кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
11-қосымшаға сəйкес; 

12) «Үй шаруашылықтарында пайдаланылатын жер алқаптарының болуы ту-
ралы мəліметтер» (коды 131112221, индексі 7-р (халық), кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес;

13) «Өнеркəсіп кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы» (коды 282103043, индексі КП-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес;

14) «Өнеркəсіп кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы» (коды 282103043, индексі КП-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес;

15) «Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу са-
уалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 
282103047, индексі КС-001, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес;

16) «Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сау-
алнамасы» (коды 282103047, индексі КС-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес;

17) «Құрылыс ұйымдарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103048, индексі КС-002, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес;

18) «Құрылыс ұйымдарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103048, индексі КС-002, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
18-қосымшаға сəйкес;

19) «Байланыс кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы» (коды 282103046, индексі КСВ-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес;

20) «Байланыс кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы» (коды 282103046, индексі КСВ-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 20-қосымшаға сəйкес;

21) «Сауда кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнама-
сы» (коды 282103051, индексі КТ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес;

22) «Сауда кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнама-
сы» (коды 282103051, индексі КТ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес;

23) «Көлік кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнама-
сы» (коды 282103049, индексі КТР-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес;

24) «Көлік кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнама-
сы» (коды 282103049, индексі КТР-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 24-қосымшаға сəйкес;

25) «Туристік ұйымдардың қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103050, индексі КТУ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 25-қосымшаға сəйкес;

26) «Туристік ұйымдардың қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103050, индексі КТУ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
26-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 27-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының кейбір бұйрықтарының күші жойылды 
деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;  

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;  

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін; 

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен 
аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 

6. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары         Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы
органами государственной статистики          № 157 бұйрығына 1-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                       Приложение 1
байқаудың статистикалық     к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 6 ноября 2017 года № 157
статистического наблюдения                        
Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы 
статистикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді 
белгіленген мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар 
болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических 
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок 
являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 

Статистикалық нысан коды 132105125
Код статистической формы  132105125 

                 Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу
1-НП                             Опрос новых предприятий

Біржолғы  Есепті кезең                     ай                                      жыл
Единовременная Отчетный период     месяц          год

Ақпаратты облыстық, қалалық, аудандық статистика органдарына жаңадан 
құрылған заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері 
əділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 30 күнтізбелік 
күн ішінде ұсынады
Информацию представляют вновь созданные юридические лица и (или) их филиалы 
и представительства в областной, городской, районный органы статистики, по месту 
нахождения в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в 
органах юстиции

БСН коды
код БИН  

Құрметті респондент! Сізді қызметті бастауыңызбен құттықтаймыз!
Статистика органымен өзара іс-қимыл жасау үшін келесі сұрақтарға жауап беруіңізді 

жəне толтырылған сауалнаманы статистиканың тиісті бөлімшесіне жолдауыңызды 
сұраймыз

Уважаемый респондент! Поздравляем Вас с началом деятельности!
Для взаимодействия с органами статистики просим ответить на следующие вопросы 

и направить заполненную анкету в соответствующее подразделение статистики
Сұрақтарға жауап бергенде сұраққа қарама-қарсы орналасқан тиісті жолды 

толтырыңыз немесе тиісті ұяшықтарға «V» белгісін қойыңыз
При ответе на вопрос, пожалуйста, заполните соответствующие поля напротив 

вопроса, либо поставьте отметку «V» в соответствующей ячейке
1. Кəсіпорынның нақты мекенжайын көрсетіңіз:

Почта индексі 
Почтовый индекс 
Облыс 
Область
Қала, аудан (немесе қаланың ауданы)
Город, район (или район города)
Елді мекен (ауыл)
Населенный пункт (село)
Орналасқан жері (көше, даңғыл)
Местонахождение (улица, проспект) 
Үйдің жəне кеңсенің (пəтердің) нөмірі 
Номер дома и офиса (квартиры )
Телефон нөмірі
Номер телефона
Факс
Электрондық мекенжайы Электронный адрес 

2. Сіздің кəсіпорныңызда статистика органдарымен өзара іс-қимыл жасау 
мəселелері бойынша кімге жүгінуге болады?

 К кому на Вашем предприятии можно обращаться по вопросам взаимодействия 
с органами статистики?
Кəсіпорын                  Өзге тұлғаға (егер «Өзге тұлғаға» белгіленсе Тегі, аты, 
басшысына          əкесінің аты (бар болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі    
К руководителю          (бұдан əрі - ЖСН), телефон нөмірін, электрондық мекенжайын
предприятия                толтырыңыз)

К иному лицу (если отмечено «К иному лицу» заполните Фамилию, 
имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (далее - 
ИИН), номер телефона, электронный адрес)

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
ЖСН
ИИН 
Телефон нөмірі
Номер телефона
Электрондық мекенжайы 
Электронный адрес

3. Сіздің кəсіпорныңыз қандай қызмет түрін жүзеге асыратынын көрсетіңіз: 
Укажите, пожалуйста, какого рода деятельность будет осуществлять Ваше 

предприятие:
Тауар өндірісі (қандай тауарлар екенін көрсетіңіз)
Производство товаров (укажите каких товаров) 
Қызмет көрсету (қандай қызметтер екенін көрсетіңіз)
Оказание услуг (укажите каких услуг)  
Сауда (қандай тауарлармен екенін көрсетіңіз, бөлшек 
немесе көтерме сауда)
Торговля (укажите торговля какими товарами, оптом 
или в розницу)
Басқа (нақты не екенін көрсетіңіз)
Другое (укажите, что именно)

4. Көрсетіңіз:
 Укажите, пожалуйста: 

Тіркелген сəттегі қызметкерлер саны (адам)
Численность работников на момент регистрации 
(человек)
Тіркелген сəттен бастап жыл ішінде күтілетін 
қызметкерлердің тізімдік саны (адам)
Ожидаемую списочную численность работников в 
течение года 
с момента регистрации (человек)

5. Сіздің кəсіпорныңыз қандай да бір экономикалық қызмет түрін жүзеге асыра 
ма (яғни өнім өндіреді, өткізеді немесе қызметтер көрсетеді):

 Осуществляет ли Ваше предприятие какую-либо экономическую деятельность (то 
есть, осуществляет производство продукции, реализацию товаров, оказание 

 услуг и другое):

  Жүзеге асырады
        Осуществляет 

  Жүзеге асырмайды
        Не осуществляет

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________       Адрес________________________________
______________________________________________________________________

Телефоны 
Телефон ______________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента) ____________________________________

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз1  таратуға келіспейміз1

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных1 статистических данных1

Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________________________
      тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
       фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
   фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
__________________________________________ ____________________________

 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
   Место для печати (при наличии) 
Ескертпе: 
Примечание:
1 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 2-қосымша

«Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 132105125, индексі 
1-НП, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 132105125, индексі 1-НП, 

кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (коды 132105125, 
индексі 1-НП, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) кəсіпорын қызметінің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын 
қызметтің басқа кез келген түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

2) қосалқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін азық-түліктерді өндіру мақсатында 
жүзеге асырылатын негізгі қызметтен өзге қызмет түрі.

3. Тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі 
бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде 
ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда 
жұмыс істейтін адамдар ескеріледі.

4. 1-бөлімде кəсіпорынның мекенжайы бөлігі бойынша ақпарат көрсетіледі.
5. 2-бөлімде кəсіпорынның байланыс жасайтын тұлғалары жөніндегі ақпарат 

көрсетіледі.
6. 3-бөлімде кəсіпорын қандай қызмет түрімен айналысқалы жатқанын көрсету 

қажет.
7. 4-бөлімде кəсіпорында жұмыспен қамтылғандардың саны жөніндегі деректер 

көрсетіледі.
8. 5-бөлімде ағымдағы кезеңге кəсіпорынның қызмет түрін жүзеге асыруы туралы 

ақпарат көрсетіледі.
9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік статистика органдары         Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                  министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы
органами государственной статистики        № 157 бұйрығына 3-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 3
байқаудың статистикалық    к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 6 ноября 2017 года № 157
статистического наблюдения                        

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 
более 

40 часов
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы 

статистикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді 
белгіленген мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар 
болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических 
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок 
являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 

Статистикалық нысан коды 131111136
Код статистической формы 131111136
                  Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп
1-СР                   Отчет о видах экономической деятельности

Жылына бір рет Есепті кезең   қаңтар-қыркүйек                                 жыл
Один раз в год Отчетный период    январь-сентябрь     год

Есептік кезеңде тіркелген, ағымдағы жылдың 1-3 тоқсанында 2-ШК «Шағын 
кəсіпорынның қызметі туралы есеп» статистикалық нысанын тапсырғандарды 
қоспағанда, қызметкерлерінің саны 100 адамнан аспайтын, кəсіпкерлік қызметпен 
айналысатын заңды тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
с численностью работников не более 100 человек, за исключением, представивших 
статистическую форму «Отчет о деятельности малого предприятия» 2-МП в 1-3 
квартале текущего года, а также зарегистрированных в отчетном периоде

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 қазанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 октября (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН  
1. Есепті кезеңдегі қызметкерлердің орташа алғандағы 
тізімдік санын көрсетіңіз, адам                                                    
 Укажите списочную численность работников в среднем 
за отчетный период, человек

2. Сіздің кəсіпорныңыз есепті кезеңде қандай да бір экономикалық қызмет түрін 
жүзеге асырды ма (өндірілген өнім, өткізілген тауар, көрсетілген қызметтер жəне 
басқа жүзеге асырылғанын) («√» белгісімен белгіленеді)
 В отчетном периоде осуществляло ли Ваше предприятие какую-либо экономическую 
деятельность (то есть, осуществляло производство продукции, реализацию товаров, 
оказание услуг и другое) (отмечается знаком «√»)

 2.1 жүзеге асырды                                      2.2 жүзеге асырған жоқ
 осуществляло                                        не осуществляло                 
 Егер Сіз 2.1-тармақты толтырсаңыз, онда 3-тармаққа көшіңіз
 Если Вы заполнили пункт 2.1, то переходите к пункту 3
3. Егер Сіздің кəсіпорныңыз қандай да бір экономикалық қызмет түрін (өндірілген 
(өткізілген) тауар жəне (немесе) қызметтерді көрсетуді) жүзеге асырған болса, онда 
кестені толтырыңыз
 Если Ваше предприятие осуществляло какую-либо экономическую деятельность 
(производство (реализацию) товаров и (или) оказание услуг), то 
 заполните таблицу 
Р/с 
№
№
п/п

Экономикалық 
қызмет түрінің 

атауы 
Наименование 

вида 
экономической 
деятельности

Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуіш коды (комитеттің ресми 
сайтында орналастырылған www.stat.
gov.kz >>Жіктеуіштер>> Статистикалық 

жіктелімдер) Экономикалық қызмет 
түрлерінің номенклатурасына сəйкес 

толтырылады
Код Общего классификатора видов 

экономической деятельности (заполняется 
в соответствии с номенклатурой 

видов экономической деятельности, 
которая размещена на официальном 

сайте комитета www.stat.gov.kz >> 
Классификаторы >> Статистические клас-

сификации)

Есепті кезеңде 
өндірілген өнім, 

өткізілген тауар мен 
көрсетілген қызметтер 

көлемін көрсетіңіз, 
мың теңге 

Укажите объем 
произведенной 

продукции, 
реализованных товаров 

и оказанных услуг за 
отчетный период, тысяч 

тенге

А В 1 2
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ______________________________ 
______________________________________________________________________ 

Телефоны
Телефон ________________________
Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента) __________________________________

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз1  таратуға келіспейміз1

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных1 статистических данных1

Орындаушы
Исполнитель _________________________________________________________

             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
                 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ____________________________________________________
                               тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
                     фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________

______________________ ________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
   Место для печати (при наличии)
Ескертпе: 
Примечание:
1 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы № 157 бұйрығына 4-қосымша

«Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111136, индексі 
1-СР кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111136, индексі 1-СР, 

кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (коды 131111136, 
индексі 1-СР, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар 
қолданылады:

1) кəсіпорын қызметінің негізгі түрі – қосылған құны субъекті жүзеге асыратын 
қызметтің кез келген басқа қызмет түріне қосылған құннан асатын қызмет түрі;

2) қосалқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін азық-түліктерді өндіру мақсатында 
жүзеге асырылатын негізгі қызметтен өзге қызмет түрі.

3. Тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі 
бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде 
ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда 
жұмыс істейтін адамдар ескеріледі.

4. 1-бөлімде есепті кезеңдегі қызметкерлердің орташа алғандағы тізімдік саны 
көрсетіледі, тізімдік саны есепті жылдың барлық айларына орташа алғандағы 
қызметкерлердің орташа санын қосу жəне алынған қосындыны тоғызға бөлу жолымен 
анықталады. Егер заңды тұлғада құрылымдық жəне (немесе) оқшауланған бөлімшелері 
бар болған жағдайда қызметкерлердің тізімдік саны тек қана заңды тұлға (бас) 
бойынша есептелінеді.

5. 2-бөлімде есепті кезеңде экономикалық қызмет түрінің жүзеге асырылуы тура-
лы ақпарат көрсетіледі.

6. 3-бөлімде егер кəсіпорын қандай да бір экономикалық қызметті (өндірілген 
(өткізілген) тауар жəне (немесе) қызметтерді көрсету) жүзеге асырған болса, онда 
кесте толтырылады:

 В бағанында кəсіпорындардың қызмет түрінің атауы көрсетіледі;
 1-бағанда Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сəйкес 

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) коды 
көрсетіледі. Егер ЭҚЖЖ кодын таңдауда қиындық болғанда Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің тиісті аумақтық Статистика 
департаментіне жүгінеді;

2-бағанда өндірілген өнім, өткізілген тауар мен көрсетілген қызметтердің көлемі 
көрсетіледі.

Өткізілген өнім, өткізілген тауар жəне көрсетілген қызметтердің (қайта сату үшін 
сатып алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын есепке алмай, акцизсіз), 
кəсіпорынның ішінде пайдаланылған өнім, тауар жəне көрсетілген қызмет көлемін, 
қоймалардағы жəне сатуға арналған дайын өнім қорының өзгеруін, аяқталмаған 
өндірістің жəне құрылыстың қалдықтарының өсуін (азаюын) қосындылаумен 
анықталады:

1) өнеркəсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі – бұл басқа тарапқа өткізуге 
арналған, кəсіпорындар өзі шығарған барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жар-
тылай фабрикаттардың құны. Қосылған құнға салықсыз, акциздерсіз жəне зауытішілік 
айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз жəне алыс-беріс шикізатынсыз есептеледі;

2) құрылыс жұмыстарының көлемі барлық қаржыландыру көздері есебінен жаңа 
объектілер құрылысы, күрделі жəне ағымдағы жөндеу, қайта жаңарту, тұрғын жəне 
тұрғын емес ғимараттарды жəне инженерлік имараттарды жаңғырту бойынша бас, 
тікелей жəне қосалқы мердігерлік шарттар бойынша орындалған құрылыс-монтаж 
жұмыстары, сондай-ақ өзге де мердігерлік жұмыстар құнын қамтиды;

3) сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін өндірілген өнімнің жəне 
көрсетілген қызметтің көлемі тауарларды өткізуден түскен табыс пен тауарларды 
сатып алуға жұмсалған шығыстардың арасындағы айырмашылық болып табылады. 
Сатып алынған тауарлардың құнына тең немесе төмен бағада тауарлар өткізілгенде 
сауда қызметі бойынша өндірілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтің көлемі айналым 
шығындарының шамасына тең болады;

4) қаржы делдалдығының (микроқаржылық ұйымдар (микрокредиттік ұйымдар, 
кредиттік серіктестіктер), ломбардтар, басқалар) өндірілген өнімі мен көрсетілген 
қызметтерінің көлемі қаржы делдалдары алған меншіктен түскен табыстар (өзінің 
меншікті құрал-жабдықтарын инвестициялау арқылы алған таза табыстан басқа) мен 
кредиторларға төленген пайыздар арасындағы айырма ретіндегі жанама жолмен 
анықталатын қызметтің құны болып табылады;

5) бір реттік, біржолғы экономикалық қызмет түрлерін орындаған жағдайда, кестеде 
экономикалық қызмет түрі көрсетілмейді.

7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары         Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы
органами государственной статистики          № 157 бұйрығына 5-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                       Приложение 5
байқаудың статистикалық     к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 6 ноября 2017 года № 157
статистического наблюдения                        
Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы 
статистикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді 
белгіленген мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар 
болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических 
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок 
являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 

Статистикалық нысан коды 131106217
Код статистической формы  131106217

         Шаруа немесе фермер қожалықтарындағы мал  
                                                     мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының 
                                                     жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер
6-ж (фермер)    Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной 
                                                      техники и построек в крестьянских или фермерских 
                                                                                            хозяйствах

Жартыжылдық           Есепті кезең                  жартыжылдық                                   жыл
Полугодовая                 Отчетный период     полугодовая           год

Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері есепті жылғы 1 
қаңтардағы жəне 1 шілдедегі жағдай бойынша ұсынады
Представляют акимы поселков, сел, сельских округов по состоянию на 1 января и на 
1 июля отчетного года
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1-күнге дейін 
Срок представления – до 1 числа после отчетного периода

БСН коды
код БИН  

1. Шаруа немесе фермер қожалықтары туралы жалпы мəліметтерді көрсетіңіз 
Укажите общие сведения о крестьянских или фермерских хозяйствах

Жол 
коды
Код 

строки

БСН 
(ЖСН)1

БИН 
(ИИН)1

Шаруашы-
лықтың атауы 
Наименование 

хозяйства

Шаруа немесе фермер 
қожалығы басшысының тегі, 

аты, əкесінің аты Фамилия, 
имя, отчество (при его 

наличии) главы крестьянского 
или фермерского хозяйства

Шаруашылық 
басшысының 

жынысы 
Пол главы 
хозяйcтва

ƏАОЖ2

КАТО2

А Б В Г Д Е
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

Ескертпе: 
Примечание:
1 БСН - бизнес-сəйкестендіру нөмірі 
1 БИН – бизнес-идентификационный номер
1 ЖСН - жеке сəйкестендіру нөмірі 
1 ИИН - индивидуальный идентификационный номер 
2 ƏАОЖ - əкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуіші – аудандық 

статистика басқармасының маманы толтырады
2 КАТО - национальный классификатор административно-территориальных 

объектов – заполняется специалистом районного управления статистики
Жол 
коды
Код 

строки

Шаруашылықтың 
мекенжайы 

Адрес хозяйства

Шаруашы-
лықтың 

құрылған 
жылы Год 

образования 
хозяйства

ЭҚЖЖ3 
коды
 Код 

ОКЭД3

Қызметкерлердің есепті 
жылдағы орташа тізімдік 

саны 
Списочная численность 
работников в среднем за 

отчетный год
Ж З И К

1     
2     
3     
4     
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12     
13     
14     
15     

16     
17     
18     
19    
20    

Ескертпе:
Примечание:
3ЭҚЖЖ коды - ЭҚЖЖ коды Комитеттің ресми сайтында (www.stat.gov.kz 

>>Жіктеуіштер>>Статистикалық жіктеулер) орналасқан Экономикалық қызмет 
түрлерінің номенклатурасына сəйкес толтырылады

3Код ОКЭД - Код ОКЭД заполняется в соответствии с Номенклатурой видов 
экономической деятельности, которая размещена на официальном сайте Комитета 
(www.stat.gov.kz >> Классификаторы >> Статистические классификации)

2. Мал мен құстың болуы туралы мəліметтерді көрсетіңіз 
Укажите сведения о наличии скота и птицы

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Сүтті табынның ірі қара 
малы, тірі 

Скот крупный рогатый 
молочного стада, живой

Өзге де ірі қара мал мен 
енекелер, тірі 

Скот крупный рогатый прочий и 
буйволы, живые

Қойлар тірі, 
барлығы Овцы 

живые, голов

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

сү
тт

і т
аб

ы
нн

ы
ң 

си
ы

рл
ар

ы
 

ко
ро

вы
 

мо
ло

чн
ог

о 
ст

ад
а

сү
тт

і т
аб

ы
нн

ы
ң 

бұ
қа

ла
ры

 
бы

ки
-п

ро
из

во
ди

-
те

ли
 м

ол
оч

но
го

 
ст

ад
а

ет
ті 

та
бы

нн
ы

ң 
си

ы
рл

ар
ы

ко
ро

вы
 м

яс
но

го
 

ст
ад

а
ет

ті 
та

бы
нн

ы
ң 

бұ
қа

ла
ры

 б
ык

и-
пр

ои
зв

од
ит

ел
и 

мя
сн

ог
о 

ст
ад

а
өг

ізд
ер

 в
ол

ы

са
ул

ы
қ қ

ой
ла

р 
ов

це
ма

тк
и

қо
ш

қа
рл

ар
 

ба
ра

ны
-

пр
ои

зв
о-

ди
те

ли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Ешкілер тірі, 
барлығы

Козы живые, голов

Жылқылар жəне өзге де жылқы 
тектес жануарлар, тірі 

Лошади и животные семейства 
лошадиных прочие, живые

Түйелер жəне түйе 
тəрізділер, тірі 

Верблюды и 
верблюдовые, живые

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның 
ішінде: 

в том числе:

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

еш
кіл

ер
ко

зо
ма

тк
и

те
ке

ле
р

ко
зл

ы-
пр

ои
зв

од
ит

ел
и

би
ел

ер
ко

бы
лы

тұ
қы

мд
ық

 
ай

ғы
рл

ар
 

же
ре

бц
ы-

пр
ои

зв
од

ит
ел

и
ат

та
р 

ме
ри

ны

ін
ге

нд
ер

 
ве

рб
лю

до
ма

тк
и

бу
ра

ла
р

ве
рб

лю
ды

-
пр

ои
зв

од
ит

ел
и

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Шошқалар, тірі 
Свиньи, живые

Тірі үй құсы, барлығы 
Домашняя птица живая, голов

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе:

тұ
қы

мд
ы

 
қа

ба
нд

ар
хр

як
и-

пр
ои

зв
од

ит
ел

и
ме

ге
жі

нд
ер

 
св

ин
ом

ат
ки

тірі тауықтар 
куры, живые

кү
рк

е 
та

уы
қт

ар
 

ин
дю

ки

қа
зд

ар
, т

ір
і 

гу
си

, ж
ив

ые
үй

ре
кт

ер
ут

ки
мы

сы
р 

та
уы

қт
ар

 
це

са
рк

и

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о
ан

ал
ы

қ 
та

бы
нн

ы
ң 

ме
ки

ен
-

та
уы

қт
ар

ы
 

ку
ры

-
не

су
ш

ки
 

ро
ди

те
ль

-
ск

ог
о 

ст
ад

а

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16
17
18
19
20    

Ұс
ы

ну
 м

ер
зім

і –
 е

се
пт

і к
ез

ең
не

н 
ке

йі
нг

і 1
-к

үн
ге

 д
ей

ін
 

Фермада өсірілетін өзге де тірі 
малдар, барлығы

Животные прочие, выращиваемые на 
ферме живые, голов

Торда өсірілетін терісі бағалы 
аңдар 

Звери пушные клеточного 
разведения

Ба
лы

қ ж
əн

е 
ба

сқ
а 

су
 ж

ан
уа

рл
ар

ы
н 

ау
ла

у,
 кг

 
Ул

ов
 р

ыб
ы 

и 
др

уг
их

 в
од

ны
х 

жи
во

тн
ых

, к
г

Срок представления – до 1 числа 
после отчетного периода

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

соның ішінде: 
в том числе

тір
і ү

й 
қо

ян
да

ры
кр

ол
ик

и 
до

ма
ш

ни
е,

 
жи

вы
е

бө
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не
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р 
пе

ре
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лк
и

тү
йе

құ
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ар
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тр
ау

сы
қы

рғ
а-
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лд

ар
 

ф
аз

ан
ы

ар
ан

ы
ң 

ба
лұ

яс
ы

 
пч

ел
о-

се
мь

и
ш

ар
уа

ш
ы

лы
қт

ар
да

 
өс

ір
іл

ге
н 

бұ
ғы

ла
р 

ол
ен

и,
 р

аз
ве

де
нн

ые
 в

 
хо

зя
йс

тв
ах

то
рд

а 
өс

ір
іл

ет
ін

 
тү

лк
іл

ер
ли

си
ца

 кл
ет

оч
но

го
 

ра
зв

ед
ен

ия
то

рд
а 

өс
ір

іл
ет

ін
 қа

ра
 

тү
лк

і 
пе

се
ц 

кл
ет

оч
но

го
 

ра
зв

ед
ен

ия
то

рд
а 

өс
ір

іл
ет

ін
 қа

ра
 

кү
зе

н
 н

ор
ка

 кл
ет

оч
но

го
 

ра
зв

ед
ен

ия

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3. Жылыжайлардың, өсімдік шаруашылығының ауыл шаруашылық өнімдерін 
сақтауға арналған жəне малды ұстауға арналған құрылыстарының болуы тура-
лы мəліметтерді көрсетіңіз

Укажите сведения о наличии теплиц, построек для хранения сельскохозяйственной 
продукции растениеводства и для содержания скота
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Ескертпе:
Примечание:
4Есепті кезеңгі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 

4Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
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Помещения для содержания животных 5
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Ескертпе:
Примечание:
5Есепті кезеңгі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады
5Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
4. Ауыл шаруашылығы техникасының жəне ауыл шаруашылығы өнімдерін 

қайта өңдеуге арналған жабдықтардың болуы туралы мəліметтерді көрсетіңіз 
 Укажите сведения о наличии сельскохозяйственной техники и оборудования для 

переработки продукции сельского хозяйства
Жол 
коды
Код 

строки

Техниканың жəне өнімді қайта өңдеуге арналған жабдықтардың болуы, 

6 бірлік 
Наличие техники и оборудования для переработки продукции,6 единиц

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1           
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

Ескертпе:
Примечание:
6Есепті кезеңгі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 6
Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки Техниканың жəне өнімді қайта өңдеуге арналған жабдықтардың болуы,7 бірлік 
Наличие техники и оборудования для переработки продукции,7 единиц

          

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
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13            
14            
15            
16            
17            
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19            
20            

Ескертпе:
Примечание:
7Есепті кезеңгі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 

7Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
5. Ауыл шаруашылығы техникасын сақтауға арналған үй-жайлардың жəне 

мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылықтың болуы туралы мəліметтерді 
көрсетіңіз8 

Укажите сведения о наличии помещений для хранения сельскохозяйственной 
техники и наличие емкостей для хранения нефтепродуктов8

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро
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Ауыл шаруашылығы техникасын сақтауға 
арналған үй-жайлар, шаршы м9 

Помещения для хранения 
сельскохозяйственной техники, кв.м9

Мұнай өнімдерін сақтауға арналған 
сыйымдылықтың болуы, тк. м10 
Наличие емкостей для хранения 

нефтепродуктов, куб.м10
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(Жалғасы 17-бетте) 

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде) 

9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17
18
19           
20

Ескертпе:
Примечание:
8Есепті кезеңгі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады
8Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
9шаршы м – шаршы метр
9кв.м – квадратный метр
10тк.м – текше метр
10куб.м – кубических метров

Атауы    Мекенжайы
Наименование ___________________ Адрес ______________________________
____________________________________________________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _________________________________

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз11  таратуға келіспейміз11

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных11 статистических данных11

Орындаушы
Исполнитель________________________________________________________

 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________

_____________________ __________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
    Место для печати (при наличии)
Ескертпе: 
Примечание:
11Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
11Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики 

Казахстан «О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 6-қосымша

«Шаруа немесе фермер қожалықтарындағы мал мен құстың, ауыл 
шаруашылығы техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы 

мəліметтер» (коды 131106217, индексі 6-ж (фермер), кезеңділігі жартыжылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық 
1. Осы «Шаруа немесе фермер қожалықтарындағы мал мен құстың, ауыл 

шаруашылығы техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» 
(коды 131106217, индексі 6-ж (фермер), кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Шаруа немесе 
фермер қожалықтарындағы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының жəне 
құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106217, индексі 6-ж (фермер), 
кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар мен қысқартулар осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) кг – килограмм; 
2) шаруа немесе фермер қожалығы – ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi ауыл 

шаруашылығы өнiмiн өндiру үшін пайдалануға, сондай-ақ осы өнiмдi қайта өңдеумен 
жəне өткiзумен тығыз байланысты еңбек бiрлестiгi;

3) шаруашылық бойынша есепке алу – үй шаруашылықтары мен шаруа жəне 
(немесе) фермер қожалықтары бойынша əкімшілік деректерді қалыптастыру процесі.

3. Мал басы есепке алу (санақ) негізінде белгіленеді жəне мал басын қамтиды. 
Статистикалық нысандағы барлық деректер есеп беретін əкімшілік органның 

аумағында орналасқан əрбір шаруа немесе фермер қожалығы бойынша мал мен 
құстың ең соңғы есебі негізінде, шаруашылықтың мекенжайы мен құрылған жылын, 
оның толық атауын көрсете отырып, жеке келтіріледі.

Осы статистикалық нысанда шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің 
жеке меншігіндегі малы туралы мəліметтер көрсетілмейді. Бұл деректер «Үй 
шаруашылықтарындағы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының жəне 
құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106220, индексі 7-ж (халық), 
кезеңділігі жартыжылдық) статистикалық нысанында келтіріледі.

Осы статистикалық нысанды толтыру кезінде үй шаруашылықтарының жəне шаруа 
немесе фермер қожалықтарының өсімдік шаруашылығының деректері пайдаланылады.

4. Статистикалық нысанда есептік күнге шаруа немесе фермер қожалықтарының 
деректері келтіріледі.

Жаңадан құрылған шаруашылықтар үшін олардың құрылған жылы жерді пайдалану 
құқығының актісі тіркелген күні бойынша анықталады.

Бизнес-сəйкестендіру нөмірін (БСН), жеке сəйкестендіру нөмірін (ЖСН), Əкімшілік-
аумақтық объектілердің жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес аумаққа тиістілік кодын, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрайымының 2008 жылы 20 мамырдағы № 67 
бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрінің номенклатурасына сəйкес 
экономикалық қызмет түрінің кодын аудандық статистика басқармасының қызметкері 
жазады. 

5. Г бағанында шаруа немесе фермер қожалық иесінің тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда) көрсетіледі. 1-бөлімнің К бағанында ауылшаруашылығы өндірісінде 
жұмыс істейтін қызметкерлердің орташа жылдық саны көрсетіледі. Оларға шаруа не-
месе фермер қожалығының жұмыс істейтін барлық мүшелері жəне жалданып жұмыс 
істейтін азаматтар (еңбек шарты немесе шарт, келісімшарт бойынша), сондай-ақ 
маусымдық жұмыстарға тартылғандар жатады.

6. Шаруа немесе фермер қожалықтарындағы мал мен құстардың болуы 2-бөлімнің 
1-ден 41-ге дейінгі бағандары бойынша көрсетіледі. Малдың барлық түрлері бой-
ынша аналық жəне тұқымдық аталық малдардың (табынды өз төлінен өсіру үшін 
қолданылатын ауыл шаруашылығы жануарлары) саны бөлініп көрсетіледі. Торда 
өсірілетін терісі бағалы аңдардың болуы жеке көрсетіледі (38-40-бағандар). Есепті 
жылғы 31 желтоқсанда сағат 24-тен кейінгі сатылған жəне сойылған немесе өлген мал 
осы шаруашылық бойынша қолдағы бар малмен бірге есептеледі, ал 31 желтоқсаннан 
келесі жылғы 1 қаңтарға қараған түнде туылған төл жəне көрсетілген мерзімнен кейін 
жаңадан келген басқа да мал келесі есепті кезеңнің есебіне кіреді.

Сиырлар санына (2 жəне 5-бағандар) есеп беретін жылы бұзаулады ма жоқ па, оған 
байланыссыз, сүтті жəне етті табынның барлық сиырлары енгізіледі. Ұрықтандырылған, 
бірақ əлі бұзауламаған қашарлар, жасына қарамастан, сиырлар санына қосылмайды.

Қойдың (9-баған), ешкінің (12-баған) аналық санына саулық қойлар мен ешкілер 
олар төлдеді ме, жоқ па немесе шағылыстырылды ма, жоқ па, оған қарамастан, 
барлығы қосылады.

Жылқы мен түйенің аналық басына (15 жəне 19-бағандар) 3 жəне одан үлкен 
жастағы биелер мен інгендер жатады. «Тұқымдық айғырлар» (16-баған) көрсеткіші 
бойынша тұқымды жалғастыруға арналған дөнендер көрсетіледі. «Аттар» көрсеткіші 
бойынша (17-баған) ауыл шаруашылығы жұмыстарына, орман өсіру жұмыстарына, 
құрылыс, тасымалдау жұмыстарына жегілетін аттар, биелер жəне 3 жəне одан 
үлкен жастағы дөнендер, сондай-ақ серуендеуге, мінуге арналған аттар, теңдеп жүк 
артылатын аттар көрсетіледі.

Шошқаның аналық басына (23-баған) 9 айлық жəне одан үлкен жастағы барлық 
мегежіндер жатады. 

«Тірі үй құсы» 25-30-бағандары бойынша: ересек құстар мен жас тауықтар, қаздар, 
күркетауықтар, үйректер, мысыр тауығы балапандары жəне тағы басқа құстың түрлері 
келтіріледі. Мекиен тауық басына (26-баған) 6 айлық жəне одан үлкен жастағы 
мекиен тауықтар, олар есеп беретін сəтте жұмыртқалады ма жоқ па оған қарамастан 
жатқызылады. 

35-бағанда бал арасы ұясының болуы көрсетіледі. 36-баған бойынша 
шаруашылықтарда өсірілген бұғылар жатады. 38-40-бағандарда: қара түлкі, түлкі жəне 
қара күзен сияқты торда өсірілетін терісі бағалы аңдар көрсетіледі.

Балық жəне басқа су жануарларын аулауға лицензия алған шаруа немесе фермер 
қожалықтары бар елді мекендер бойынша 41-баған килограммен толтырылады. 

7. Өсімдік шаруашылығының ауылшаруашылық өнімдерін сақтауға арналған 
құрылыстардың болуы туралы деректер жылына бір рет есепті кезеңнің 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша жаңартылып отырады жəне 3-бөлімнің 1-8-бағандарына қойылады.

Өсімдік шаруашылығының ауылшаруашылық өнімдерін сақтауға арналған 
құрылыстардың сыйымдылығы өндірістік алаңдарды, механикаландыру құралдарын 
толық пайдалануды жəне өнімді сақтаудың агротехникалық жəне техникалық 
нормаларына сəйкес жасанды ортаны құруды есепке ала отырып анықталады жəне 
сақтайтын орынның, қойманың немесе имараттың пайдалы көлемін 1 тк. м өнімнің 
төменде келтірілген орташа салмағына көбейту жолымен есептеледі:

Бидай дəні 760 кг
Қара бидай дəні 690 кг
Арпа дəні 625 кг
Сұлы дəні 450 кг
Картоп 650 кг
Қызылша 600 кг
Пияз 400 кг
Сəбіз 550 кг
Қырық қабат 360-404 кг
Жемістер 350кг
1-ден 12-ге дейінгі бос бағандарда астық, тұқым, жемшөп, көкөніс, картоп, тамыр-

жемістілер (мал азығы үшін), жеміс қоймалары (жеміс-жидек қоймаларын қоса), жеміс-
жидек, минералды тыңайтқыштарға, улы химикаттарға арналған қоймалар көкөніс, гүл, 
саңырауқұлақ жəне басқаларды өсіруге арналған жылыжайлар, өзге де құрылыстар ірі 
қара малды, шошқаларды, қойларды, жылқыларды, түйелерді, құс, малдың бірнеше 
түрлерін жəне өзге де мал түрлерін ұстауға арналған қоралар көрсетіледі. Үймелерде 
сақталатын картоп пен көкөністер есепке алынбайды.

8. 13-тен 24-ке дейінгі бағандарда ауылшаруашылық жануарларын ұстауға арналған 
құрылыстар көрсетіледі. Шаруа немесе фермер қожалығының меншігіндегі толық немесе жар-
тылай пайдалануға берілген барлық өндірістік ғимараттар мен құрылымдар есепке алуға жатады.

Қабылдау актісі бар болса, объект немесе оның бір бөлігі қолдануға берілген болып 
саналады. Үй-жайлардағы мал орнының саны мынадай тəртіппен анықталады: мал 
шаруашылығы құрылыстары мен ғимараттарының сыйымдылығы туралы деректер 
шаруашылықтың меншігіндегі күрделі, уақытша жəне бейімделген барлық үй-жайлар 
бойынша келтіріледі. Сыйымдылықты есептеу үшін түрлері бойынша негізгі бағыттағы 
малды ұстау алаңының үлгі нормасы қолданылады: 

Мал түрлері: 1 басқа арналған алаң нормасы (шаршы м)
ірі қара мал жəне жылқылар 4-5
бұзау мен құлындар 1,5-3
қой мен ешкілер 0,5-2
шошқалар 1-7
13-тен 24-ке дейінгі бос бағандарда ірі қара мал, шошқа, қой–ешкі, жылқы, өзге 

де мал мен құс ұстауға арналған жəне мал мен өзге де мал түрлерін бірлесіп ұстауға 
арналған құрылыс түрі, сондай-ақ құрылыстардың түрлері бойынша мал орнының 
саны көрсетіледі. Əртүрлі малдарды бірге ұстауға арналған құрылыстар үшін мал 
орнының саны қойылмайды.

9. Ауыл шаруашылығы техникасы жəне жабдықтардың болуы туралы деректер 
жылына бір рет 1 қаңтардағы жағдай бойынша жаңартылады.

4-бөлімнің 1-ден 23-ке дейінгі бос бағандарында барлық техника, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар көрсетіледі.

Ауыл шаруашылығы техникасының түрлеріне қарай баған бойынша бос 
бағандарында Өнеркəсіптік өнімдердің статистикалық жіктеуішіне сəйкес:

ауыл жəне орман шаруашылығына арналған тракторлар;
соқалар;
қопсытқыштар жəне культиваторлар;
делегейлі жəне ара үлгісіндегі тырмалар;
ротоваторлар (топырақтық фрезасы бар механикаландырылған культиваторлар);
өзге де тырмалар, отауыштар жəне кетпендер;
сепкіштер;
минералды жəне органикалық тыңайтқыштарды шашқыштар;
тракторға құрастырылған шалғыларды қоса алғанда, шалғылар
бүйірлі тырмалар;
сабан немесе шөпке арналған іректеуіш престер;
картоп қазғыштар жəне картоп жинағыш машиналар;
қатарлап дестелегіштер;
қызылша егісінде сабақ кескіш машиналар жəне қызылша жинайтын машиналар; 
астық жинайтын комбайндар;
сүрлем жинайтын жəне жүзім жинайтын комбайндар, ағаштар мен бұталардан 

жемістер мен жидектерді жинауға арналған машиналар;
мақта жинайтын машиналар;
зығыр жинайтын машиналар;
жүгері жинайтын машиналар, жеміс түптерін жұлуға арналған машиналар, собық 

тазартқыштар жəне өзге де өнім жинайтын машиналар;
суару құралдары;
ауылшаруашылық тракторларына орнатуға арналған ұнтақ бүріккіштер мен 

шашқыштар;
сауу машиналары;
жануарларға жем дайындауға арналған машиналар;
трактор тіркемелері;
тұқымдарды, дəнді немесе құрғақ бұршақты дақылдарды тазалауға, сұрыптауға 

немесе калибрлеуге арналған машиналар;
жүк автомобильдері көрсетіледі.
Егер шаруашылықта бөлімде көрсетілмеген ауыл шаруашылығы техникасы болса, 

онда сол техниканы да бос бағандарға жазу керек.
«Өнімдерді өңдеуге арналған жабдықтар» бағаны бойынша бос бағандарда келесі 

жабдықтардың мынадай түрлері:
сүтті өңдеуге жəне қайта өңдеуге арналған жабдықтар;
басқа топтамаларға енгізілмеген дəн мен кептірілген көкөністерді ұсақтауға немесе 

өңдеуге арналған жабдықтар;
электрлі емес наубайхана пештері; тамақ дайындауға немесе ысытуға арналған 

тұрмыстық емес жабдықтар;
нан-тоқаш өнімдерін өндіруге арналған жабдықтар;
етті немесе үй құсының етін өңдеуге арналған жабдықтар;
жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді өңдеуге арналған жабдықтар;
өсімдік немесе жануарлар майларын немесе тоң майларын сығындауға, дайындауға 

арналған жабдықтар көрсетіледі.
Егер қандай да бір шаруашылықтың бөлімде көрсетілмеген ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өңдейтін басқа да жабдықтары болған жағдайда, оны да сол бос бағандарға 
жазу керек.

10. 5-бөлімнің 1-ден 10-ға дейінгі бағандары бойынша ауыл шаруашылығы 
техникаларын сақтауға арналған үй-жайлардың саны: жөндеу шеберханалары, 
техникалық қызмет көрсететін тұрақты пункттер, трактор гараждары, автомобиль 
гараждары, бастырмалар, ашық қоршаулар, өзге де ауыл шаруашылығы техникасын 
сақтауға арналған өндірістік алаңдар шаршы метрлермен, бос бағандарға үй-
жайлардың атаулары толтырылады.

Егер мұнай өнімдерін сақтайтын сыйымдылық бар болса, онда 7-10-бағандар тол-
тырылады, бос бағандарға мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылықтың атауы, 
ал 7, 9-бағандарда сыйымдылықтардың барлығы, ал 8-10-бағандарға текше метрмен 
жалпы сыйымдылығы толтырылады.

11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлім. Мал мен құстың болуы туралы мəліметтер:
1-баған = ∑ 2-3-бағандар əрбір баған үшін;
4-баған = ∑ 5-7-бағандар əрбір баған үшін;
8-баған = ∑ 9-10-бағандар əрбір баған үшін;
11-баған = ∑ 12-13-бағандар əрбір баған үшін;
14-баған = ∑ 15-17-бағандар əрбір баған үшін;
18-баған = ∑ 19-20-бағандар əрбір баған үшін;
21-баған = ∑ 22-23-бағандар əрбір баған үшін;
24-баған = ∑ 26-бағаннан басқа 25-30-бағандар əрбір баған үшін;
37-баған = ∑ 38-40-бағандар əрбір баған үшін.
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      Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл   
  шаруашылығы техникасының жəне құрылыстардың  
                              болуы туралы мəліметтер
7-ж (халық)  Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной 
7-ж (население)                                 техники и построек в домашних хозяйствах

Жартыжылдық               Есепті кезең                 жартыжылдық                          жыл
Полугодовая                     Отчетный период    полугодовая           год

Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері есепті жылғы 
1 қаңтардағы жəне 1 шілдедегі жағдай бойынша ұсынады 
Представляют акимы поселков, сел, сельских округов по состоянию на 1 января и на 
1 июля отчетного года
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1-күнге дейін
Срок представления – до 1 числа после отчетного периода

БСН коды
код БИН  

1. Елді мекен туралы жəне мал мен құстың болуы туралы мəліметтерді 
көрсетіңіз 

Укажите сведения о населенном пункте и о наличии скота и птицы
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Ескертпе:
Примечание:
1ƏАОЖ - əкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуіші – аудандық 

статистика басқармасының маманы толтырады
1КАТО - национальный классификатор административно-территориальных объектов 

– заполняется специалистом районного управления статистики
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2. Ауыл шаруашылығы техникалары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеуге арналған жабдықтардың болуы туралы мəліметтерді көрсетіңіз 

Укажите сведения о наличии сельскохозяйственной техники и оборудования для 
переработки продукции сельского хозяйства

Жол 
коды
Код 

строки

Ауыл шаруашылығы 
техникалары2, бірлік 
Сельскохозяйственная 

техника2, единиц

Тағам өнімдерін, сусындарды жəне темекі 
өнімдерін өңдеуге арналған жабдық3, бірлік 

Оборудование для обработки продуктов 
пищевых, напитков и изделий табачных 3, единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Ескертпе:
Примечание:
2 Есепті кезеңдегі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 
2Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
3 Есепті кезеңдегі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 
3Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
3. Жылыжайлардың, өсімдік шаруашылығының ауылшаруашылық өнімдерін 

сақтауға арналған жəне малды ұстауға арналған құрылыстарының болуы тура-
лы мəліметтерді көрсетіңіз

 Укажите сведения о наличии теплиц, построек для хранения сельскохозяйственной 
продукции растениеводства и для содержания скота
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Ескертпе:
Примечание:
4 1 Есепті кезеңдегі қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 
4Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
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Ескертпе:
Примечание:
5 Есепті кезеңдегі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жылына бір рет толтырылады 
5 Заполняется один раз в год по состоянию на 1 января отчетного периода
Атауы    Мекенжайы
Наименование ___________________ Адрес _______________________________
____________________________________________________________________ __

Телефоны 
Телефон ___________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _________________________________

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз6  таратуға келіспейміз6

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных6 статистических данных6

Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________________________

 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ____________________

______________________ ________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
    Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
6Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
6Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 8-қосымша

«Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» 

(коды 131106220, индексі 7-ж (халық), кезеңділігі жартыжылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы 

техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106220, 
индексі 7-ж (халық), кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың «Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне құрылыстардың болуы туралы мəліметтер» (коды 131106220, 
индексі 7-ж (халық), кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтама жəне қысқартулар осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) кг – килограмм; 
2) үй шаруашылығы – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе 

ішінара біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын 
бір немесе одан көп жеке тұлғалардан тұратын экономикалық субъект;

3) шаруашылық бойынша есепке алу – үй шаруашылықтары мен шаруа жəне 
(немесе) фермер қожалықтары бойынша əкімшілік деректерді қалыптастыру процесі.

3. Мал басы есепке алу (санақ алу) негізінде белгіленеді жəне мал басын қамтиды. 
Статистикалық нысанды толтырғанда үй шаруашылықтарын есепке алу дəптерінің 

деректері қолданылады. 
1-бөлімнің Г-бағаны бойынша үй шаруашылықтарының саны əр елді мекен бойынша, 

Д-бағаны бойынша қандай да бір мал немесе құс ұстайтын үй шаруашылықтарының 
саны көрсетіледі. 

Үй шаруашылығында бар мал мен құстың қолда бары 1-ден 41-ге дейінгі бағандар 
бойынша əрбір елді мекен бойынша жеке көрсетіледі. Малдың барлық түрлері бойынша, 
аналық малдың жəне тұқымдық аталық малдардың (табынды өз төлінен өсіру үшін 
қолданылатын ауылшаруашылық малдары) саны бөлініп көрсетіледі. Қолда бар ірі 
қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы, түйе, үй қояны, терісі бағалы аңдар, сондай-ақ құс 
үй шаруашылықтарын есепке алу деректерінің негізінде толтырылады. 

Сүтті жəне етті табын сиырларының санына есеп беру жылында бұзаулағанына 
немесе бұзауламағанына қарамастан барлық сиырлар енгізіледі (2, 5-бағандар). 
Ұрықтандырылған, бірақ əлі бұзауламаған қашарлар, олардың жасына қарамастан 
сиыр санына енгізілмейді. 

Қойдың (9-баған), ешкінің (12-баған) аналық санына саулық қойлар мен ешкілер 
олар төлдеді ме, жоқ па немесе шағылыстырылды ма, жоқ па, оған қарамастан, 
барлығы қосылады.

Жылқы мен түйенің аналық басына (15 жəне 19-бағандар) 3 жəне одан үлкен 
жастағы биелер мен інгендер жатады. Тұқымдық айғырлар (16-баған) көрсеткіші 
бойынша тұқымды жалғастыруға арналған дөнендер көрсетіледі. Аттар көрсеткіші 
бойынша (17-баған) ауыл шаруашылығы жұмыстарына, орман өсіру жұмыстарына, 
құрылыс, тасымалдау жұмыстарына жегілетін аттар, биелер жəне 3 жəне одан 
үлкен жастағы дөнендер, сондай-ақ серуендеуге, мінуге арналған аттар, теңдеп жүк 
артылатын аттар көрсетіледі.

Шошқаның аналық басына (23-баған) 9 айлық жəне одан үлкен жастағы мегежіндер 
жатады. 

«Тірі үй құсы» 25-30-бағандарына бойынша: ересек құстар мен жас тауықтар, қаздар, 
күркетауықтар, үйрек жəне мысыр тауығы балапандары келтіріледі. Мекиен тауық 
басына (26-баған) 6 айлық жəне одан үлкен жұмыртқалайтын мекиендер, олар есеп 
беретін сəтте жұмыртқалады ма жоқ па оған қарамастан жатқызылады. 

35-бағанда бал ара ұясының болуы көрсетіледі. 36-баған бойынша шаруашылықта 
өсірілген бұғылар жатады. 38-40-бағандарда торда өсірілетін терісі бағалы аңдар: қара 
түлкі, түлкі жəне қара күзен көрсетіледі.

Балық жəне басқа су жануарларын аулауға лицензия алған, үй шаруашылықтары 
болатын елді мекендер бойынша 41-баған килограммен толтырылады.

4. Ауылшаруашылығы техникасы жəне жабдықтардың нақты бары туралы дерек-
тер жылына бір рет есепті кезеңдегі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жаңартылады.

2-бөлімнің 1-ден 7-ге дейінгі бос бағандарында барлық техника көрсетіледі.
Ауылшаруашылығы техникаларының түрлеріне қарай жол бойынша бос бағандарда 

Өнеркəсіп өнімдерінің статистикалық жіктеуішіне сəйкес:
ауыл жəне орман шаруашылығына арналған тракторлар;
соқалар;
қопсытқыштар жəне культиваторлар;
делегейлі жəне ара үлгісіндегі тырмалар;
ротоваторлар (топырақтық фрезасы бар механикаландырылған культиваторлар);
өзге де тырмалар, отауыштар жəне кетпендер;
сепкіштер;
минералды жəне органикалық тыңайтқыштарды шашқыштар;
тракторға құрастырылған шалғыларды қоса алғанда, шалғылар
бүйірлі тырмалар;
сабан немесе шөпке арналған іректеуіш престер;
картоп қазғыштар жəне картоп жинағыш машиналар;
қатарлап дестелегіштер;
қызылша егісінде сабақ кескіш машиналар жəне қызылша жинайтын машиналар; 
астық жинайтын комбайндар;
сүрлем жинайтын жəне жүзім жинайтын комбайндар, ағаштар мен бұталардан 

жемістер мен жидектерді жинауға арналған машиналар;
мақта жинайтын машиналар;
зығыр жинайтын машиналар;
жүгері жинайтын машиналар, жеміс түптерін жұлуға арналған машиналар, собық 

тазартқыштар жəне өзге де өнім жинайтын машиналар;
суару құралдары;
ауылшаруашылық тракторларына орнатуға арналған ұнтақ бүріккіштер мен 

шашқыштар;
сауу машиналары;
жануарларға жем дайындауға арналған машиналар;
трактор тіркемелері;
тұқымдарды, дəнді немесе құрғақ бұршақты дақылдарды тазалауға, сұрыптауға 

немесе калибрлеуге арналған машиналар;
жүк автомобильдері көрсетіледі.
Егер шаруашылықта бөлімде көрсетілмеген ауыл шаруашылығы техникасы болса, 

онда сол техниканы да бос жолдарға жазу керек.
«Өнімдерді өңдеуге арналған жабдықтар» бағаны бойынша бос бағандарда (8-11) 

келесі жабдықтардың мынадай түрлері:
сүтті өңдеуге жəне қайта өңдеуге арналған жабдықтар;
басқа топтамаларға енгізілмеген, дəн мен кептірілген көкөністерді ұсақтауға немесе 

өңдеуге арналған жабдықтар;
электрлі емес наубайхана пештері; тамақ дайындауға немесе ысытуға арналған 

тұрмыстық емес жабдықтар;
нан-тоқаш өнімдерін өндіруге арналған жабдықтар;
етті немесе үй құсының етін өңдеуге арналған жабдықтар;
жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді өңдеуге арналған жабдықтар;
өсімдік немесе жануарлар майларын немесе тоң майларын сығындауға, дайындауға 

арналған жабдықтар көрсетіледі.
Егер қандай да болмасын шаруашылықтың бөлімде көрсетілмеген ауыл 

шаруашылығы өнімдерін өңдейтін басқа да жабдықтары болған жағдайда, оны да 
сол бос жолдарға жазу керек.

5. 3-бөлімнің құрылыстар мен ғимараттардың болуы туралы деректері жылына бір 
рет есепті кезеңдегі 1 қаңтардағы жағдай бойынша жаңартылады.

Өсімдік шаруашылығының ауылшаруашылық өнімін сақтауға арналған құрылыстары 
мен имараттарының сыйымдылығы өндірістік алаңдарды, механикаландыру 
құралдарын толық пайдалануды жəне өнімді сақтаудың агротехникалық жəне 
техникалық нормаларына сəйкес жасанды ортаны құруды есепке ала отырып 
анықталады жəне сақтайтын орынның, қойманың немесе имараттың пайдалы көлемін 
1 тк. м өнімнің төменде келтірілген орташа салмағына көбейту жолымен есептеледі:

Бидай дəні  760 кг
Қара бидай дəні  690 кг
Арпа дəні   625 кг
Сұлы дəні  450 кг
Картоп   650 кг
Қызылша   600 кг
Пияз   400 кг
Сəбіз   550 кг
Қырық қабат  360-404 кг
Жемістер   350кг
1-ден 12-ге дейінгі бос бағандарда астық, тұқым, жемшөп, көкөніс, картоп, тамыр-

жемістілер (мал азығы үшін), жеміс қоймалары (жеміс-жидек қоймаларын қоса), жеміс-
жидек, минералды тыңайтқыштарға, улы химикаттарға арналған қоймалар көкөніс, гүл, 
саңырауқұлақ жəне басқаларды өсіруге арналған жылыжайлар, өзге де құрылыстар ірі 
қара малды, шошқаларды, қойларды, жылқыларды, түйелерді, құс, малдың бірнеше 
түрлерін жəне өзге де мал түрлерін ұстауға арналған қоралар көрсетіледі. Үймелерде 
сақталатын картоп пен көкөністер есепке алынбайды.

6. Ауыл шаруашылығы малдарын ұстауға арналған құрылыстардың болуы 13-
тен 24-ке дейінгі бос бағандарда көрсетіледі. Есепке алуға үй шаруашылығының 
меншігіндегі, толығымен немесе ішінара қолдануға берілген барлық өндірістік 
құрылыстар мен имараттар есепке алуға жатады. Егер қабылдау актісі болса объекті 
немесе оның бөлігі пайдалануға берілген болып саналады.

Қора-жайлардағы мал орнының саны келесі тəртіпте анықталады: малдарды 
ұстайтын құрылыстардың сыйымдылығы туралы деректер шаруашылық меншігіндегі 
күрделі, уақытша жəне бейімделген барлық қора-жайлар бойынша жүргізіледі. 
Сыйымдылықты есептеу үшін түрлері бойынша негізгі бағыттағы малдарды ұстауға 
арналған шамамен алынған аудандар нормасы қолданылады:

Мал түрлері: 1 басқа арналған аудан нормасы (шаршы м.)
ірі қара мал жəне жылқылар 4-5
бұзау мен құлындар 1,5-3
қой мен ешкілер 0,5-2
шошқалар 1-7
13-тен 24-ке дейінгі бос бағандарда ірі қара мал, шошқа, қой–ешкі, жылқы, өзге 

де мал мен құс ұстауға арналған жəне мал мен өзге де мал түрлерін бірлесіп ұстауға 
арналған құрылыс түрі, сондай-ақ құрылыстардың түрлері бойынша мал орнының 
саны көрсетіледі. Əртүрлі малдарды бірге ұстауға арналған құрылыстар үшін мал 
орнының саны қойылмайды.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1-бөлім. Мал мен құстың болуы туралы мəліметтер:
1-баған = ∑ 2-3-бағандар əрбір баған үшін;
4-баған = ∑ 5-7-бағандар əрбір баған үшін;
8-баған = ∑ 9-10-бағандар əрбір баған үшін;
11-баған = ∑ 12-13-бағандар əрбір баған үшін;
14-баған = ∑ 15-17-бағандар əрбір баған үшін;
18-баған = ∑ 19-20-бағандар əрбір баған үшін;
21-баған = ∑ 22-23-бағандар əрбір баған үшін;
24-баған = ∑ 26-бағаннан басқа 25-30-бағандар əрбір баған үшін;
37-баған = ∑ 38-40-бағандар əрбір баған үшін.
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Статистикалық нысан коды 131112218
Код статистической формы  131112218 

                 Шаруа немесе фермер қожалықтарында жер  
  алқаптарының жəне егістік алаңдарының болуы  
    туралы мəліметтер
6-р (фермер)  Сведения о наличии земельных угодий и посевных   
  площадях в крестьянских или фермерских хозяйствах

Жылдық  Есепті кезең                                    жыл
Годовая  Отчетный период        год

Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері есепті жылғы 1 шілдедегі 
жағдай бойынша ұсынады 
Представляют акимы поселков, сел, сельских округов по состоянию на 1 июля 
отчетного года
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1-күнге дейін
Срок представления – до 1 числа после отчетного периода

БСН коды
код БИН  

1. Шаруа немесе фермер қожалықтары туралы жалпы мəліметтерді көрсетіңіз
 Укажите общие сведения о крестьянских или фермерских хозяйствах 

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

БСН 
(ЖСН)1 

БИН 
(ИИН)1

Шаруа-
шылықтың 

атауы 
Наименование 

хозяйства

Шаруа немесе фермер 
қожалығы басшысының 

тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда) 

Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) главы 

крестьянского или 
фермерского хозяйства

Шаруашылық 
басшысының 

жынысы 
Пол главы 
хозяйства

ƏАОЖ2 
КАТО2

А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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(Жалғасы 18-бетте) 

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде) 

19
20

Ескертпе:
Примечание:
1БСН - бизнес-сəйкестендіру нөмірі
1БИН – бизнес-идентификационный номер
1ЖСН - жеке сəйкестендіру нөмірі
1ИИН - индивидуальный идентификационный номер
2ƏАОЖ – əкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуіші – аудандық 

статистика басқармасының маманы толтырады
2КАТО - национальный классификатор административно-территориальных объектов 

– заполняется специалистом районного управления статистики
Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Шаруашылықтың 
мекенжайы 

Адрес хозяйства

Шаруашылықтың 
құрылған жылы 
Год образования 

хозяйства

ЭҚЖЖ3 
коды 
Код 

ОКЭД3

Қызметкерлердің есепті 
жылдағы орташа тізімдік саны 
Списочная численность работни-

ков в среднем за отчетный год

Ж З И К
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ескертпе:
Примечание:
3 ЭҚЖЖ коды - ЭҚЖЖ коды Комитеттің ресми сайтында (www.stat.gov.kz 

>>Жіктеуіштер>>Статистикалық жіктеулер) орналасқан Экономикалық қызмет 
түрлерінің номенклатурасына сəйкес толтырылады

3 Код ОКЭД - Код ОКЭД заполняется в соответствии с Номенклатурой видов 
экономической деятельности, которая размещена на официальном сайте Комитета 
(www.stat.gov.kz >> Классификаторы >> Статистические классификации)

2. Жер алқаптарының жəне егістік алаңдарының болуы туралы мəліметтерді 
көрсетіңіз

 Укажите сведения о наличии земельных угодий и посевных площадей

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки
1 

қа
ңт

ар
ға

 ж
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е 
ме

нш
ікк

е 
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ы
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в том числе:
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лғ

а 
бе

рі
лг

ен
 ж

ер
ле

р 
(3

-б
ағ

ан
на

н)
сд

ан
о 

в 
ар

ен
ду

 зе
мл

и 
(и

з г
ра

ф
ы 

3)
 

жа
лғ

а 
ал

ы
нғ
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 ж

ер
ле

р 
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ағ

ан
на

н)
вз
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о 
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 зе
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и 
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з г
ра

ф
ы 

3)

құ
ры

лы
с 

үш
ін
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од

 п
ос

тр
ой

ка
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ы
л 

ш
ар
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ш

ы
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ғы
 

па
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ы
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ве
нн
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и 
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гіс

тік
 ж
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р 
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ш
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соның ішінде:
в том числе:

ег
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тік
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ш
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ы
лд

ы
қ е
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се
но

ко
сы

өз
ге

 д
е 

же
рл
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и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ж
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тр
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іс
тік
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в том числе:
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ж
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ды

 К
од
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тр

о-
ки
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ые

соның ішінде:
в том числе:

Ақ
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ж
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 К
од
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14
15
16
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18
19
20

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

соның ішінде:
в том числе:
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48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Ж
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соның ішінде:
в том числе:

Кесілген 
гүлдер жəне 
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в том числе:
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соның ішінде:
в том числе:
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68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Атауы    Мекенжайы
Наименование ___________________  Адрес ______________________________

________________________________________________________________________

Телефоны 
Телефон __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ________________________________ 

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз4  таратуға келіспейміз4

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных4 статистических данных4

Орындаушы
Исполнитель _________________________________________________________

 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________

___________________ ____________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
   Место для печати (при наличии)
Ескертпе: 
Примечание:
4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы № 157 бұйрығына 10-қосымша

«Шаруа немесе фермер қожалықтарында жер алқаптарының жəне егістік 
алаңдарының болуы туралы мəліметтер» (коды 131112218, индексі 6-р 

(фермер), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Шаруа немесе фермер қожалықтарында жер алқаптарының жəне егістік 
алаңдарының болуы туралы мəліметтер» (коды 131112218, индексі 6-р (фермер), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Шаруа немесе фермер қожалықтарында жер алқаптарының 
жəне егістік алаңдарының болуы туралы мəліметтер» (коды 131112218 индексі 
6-р (фермер), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар мен қысқартулар осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) га – гектар;
2) егiстiк – жүйелi түрде өңделетiн жəне көпжылдық шөптердiң егiстiгiн қоса алғанда, 

ауыл шаруашылығы дақылдарының егiстiгiне пайдаланылатын жер учаскелерi, 
сондай-ақ сүрi жер;

3) көпжылдық екпелер – жемiс-жидек, техникалық жəне дəрiлік өнiмдердiң түсiмiн 
алуға арналған, қолдан отырғызылған жасанды бұта екпелеріне (орман алқаптарынсыз) 
немесе шөптік көпжылдық өсімдіктерге, пайдаланылатын ауыл шаруашылығының 
пайдалы жерлері. Көпжылдық екпелер құрамында бақша, жүзімдік, жидектік, жемісті 
көшеттіктер, алқаптар бөлініп көрсетіледі;

4) табиғи шабындықтар мен жайылымдар – шөп шабуға жəне жануарларды жаюға 
жүйелi түрде пайдаланылатын жер учаскелерi;

5) тыңайған жер – бұрын егiстiк құрамында болған жəне күзден бастап бiр жылдан 
аса ауыл шаруашылығы дақылдарын егуге пайдаланылмайтын жəне пар айдауға 
əзiрленбеген жер учаскесi;

6) шаруашылық бойынша есепке алу – үй шаруашылықтары мен шаруа жəне (не-
месе) фермер қожалықтары бойынша əкімшілік деректерді қалыптастыру процесі;

7) шаруа немесе фермер қожалығы – ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi ауыл 
шаруашылығы өнiмiн өндiру үшін пайдалануға, сондай-ақ осы өнiмдi қайта өңдеумен 
жəне өткiзумен тығыз байланысты еңбек бiрлестiгi.

3. Статистикалық нысандағы барлық деректер есеп беретін əкімшілік органның 
аумағында орналасқан əрбір шаруа немесе фермер қожалығы бойынша пайдаланатын 
жерді бекіткен актінің негізінде, олардың толық атауларын, мекенжайы мен құрылған 
жылдарын көрсете отырып жеке келтіріледі.

Осы статистикалық нысанда шаруа немесе фермер қожалықтары мүшелерінің 
жеке меншігіндегі үй іргесіндегі жер телімдері туралы мəліметтер көрсетілмейді. Бұл 
деректер «Үй шаруашылықтарында жер алқаптарының болуы туралы мəліметтер» 
(коды 131112221, индексі 7-р (халық) кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанында 
келтіріледі.

Осы статистикалық нысанды толтыру кезінде үй шаруашылықтарының жəне шаруа 
немесе фермер қожалықтарының өсімдік шаруашылығының деректері пайдаланылады.

4. Статистикалық нысанда есептік күнге шаруа немесе фермер қожалықтарындағы 
пайдаланылатын жердің болуы туралы деректер келтіріледі.

Жаңадан құрылған шаруашылықтар үшін олардың құрылған жылы жерді пайдалану 
құқығы актісінің тіркелген күні бойынша анықталады.

Бизнес-сəйкестендіру нөмірін (БСН), жеке сəйкестендіру нөмірін (ЖСН), Əкімшілік-
аумақтық объектілердің жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес аумаққа тиістілік кодын, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрайымының 2008 жылы 20 мамырдағы № 67 
бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрінің номенклатурасына сəйкес 
экономикалық қызмет түрінің кодын аудандық статистика басқармасының қызметкері 
жазады. 

Г бағанында шаруа немесе фермер қожалық иесінің тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда) көрсетіледі. 1-бөлімнің К бағанында ауылшаруашылығы өндірісінде 
жұмыс істейтін қызметкерлердің орташа жылдық саны көрсетіледі. Оларға шаруа 
немесе фермер қожалығының жұмыс істейтін барлық мүшелері жəне жалданып жұмыс 
істейтін азаматтар (еңбек шарты немесе шарт, келісімшарт бойынша), сондай-ақ 
маусымдық жұмыстарға тартылғандар жатады.

5. «Жер алқаптарының жəне егістік алаңының болуы туралы мəліметтер» 
2-бөлімінде иелікке немесе уақытша пайдалануға алынған олар шаруа немесе фермер 
қожалығын тіркеу кезінде алынған жер пайдалану құқығы актісінің негізінде жалпы жер 
алаңы толтырылады жəне 1-баған бойынша қойылады. Егер бұл жер немесе оның бөлігі 
жалға берілетін болса, онда бұл алаң 10-баған бойынша көрсетіледі. Егер акті бойынша 
тіркелген жер алаңынан басқа қосымша жер жалға алынса, онда бұл алаңды 11-баған 
бойынша көрсеткен жөн. Жер бойынша барлық көрсеткіштер гектармен толтырылады.

Егер жер шаруашылықтың меншігінде болған жағдайда ғана 10, 11-бағандар 
толтырылады. Егер жер жалға алынған болса (соның ішінде ұзақ мерзімге), 10 жəне 
11-бағандар толтырылмайды. 

2-бөлімнің 12-бағанында ауылшаруашылық дақылдардың егіс алаңының деректері 
(1 шілдеге барлық егіс алаңы) шаруашылық иесіне (немесе шаруашылықтың ересек 
мүшесіне) пікіртерім жүргізу жолымен гектармен ағымдағы жылғы өнім жазылады. 
Ауылшаруашылық дақылдарының егіні үй жанындағы учаскедегі жəне арнайы бөлінген 
бақшалардағы (егістіктер) егісті қамтиды. Бақшадағы қатар аралығындағы егістер 
тиісті дақылдың егістік алаңының қорытындысына жəне барлық егістік алаңының 
қорытындысына енгізіледі. Отамалы дақылдардың қатар аралығындағы егістер, сондай-
ақ қайталанған (аңыздық) егістер егістік алаңына кірмейді. Бау-бақшалар, жидектіктер, 
көк гүлзарлар, жолдар жəне ауылшаруашылық дақылдары егілмеген басқа да алаңдар 
егістік алаңы болып саналмайды.

13-баған бойынша «дəнді (күрішті қоспағанда) жəне бұршақты дақылдар жəне 
майлы тұқымдар» сақталған күздік дəнді (бидай, қара бидай, арпа) жəне дəн ретінде 
пайдаланылатын жаздық дəнді (бидай, арпа, сұлы, дəнді масақтардың қоспасы, жүгері, 
тары, қарақұмық, күріш, қонақ бұршақ, дəнді бұршақтылар) дақылдардың егістері 
кіреді. Басқа мақсаттарға (көк азыққа, сүрлемге, пішенге) арналған дəнді дақылдар 
бұл жолға кірмейді. 13-бағаннан есепті жылы егілген дəнді дақылдар егіні бөліп алы-
нады (14-26 бағандар). Жүгері егісіне (15-баған) сүрлем мен көк азыққа пайдаланы-
латын, сүттенгенге дейінгі балауыз, сүтті-балауыз жəне балауызданып піскендерді 
алып тастағанда, толық піскен жүгерінің дəні кіреді. Бұл дақылдар азық дақылдары 
бойынша (58-баған) көрсетіледі.

28-35-бағандар бойынша сəйкесінше майлы дақылдар, соның ішінде: соя 
бұршақтары, жер жаңғақтары, шашақты зығырдың тұқымдары, қыша тұқымдары, рапс 
тұқымдары, күнбағыс тұқымдары, мақсары тұқымдары жəне басқалар көрсетіледі. 
Күнбағыс егісіне ағымдағы жылы өндірілген егістер, сондай-ақ қыстың алдында 
өндірілген күнбағыстың дəнге сақталған егістері кіреді. Күнбағыстың сүрлемдік егістері 
бұл көрсеткішке кірмейді.

36-баған бойынша күріш егістігіне арналған алаң көрсетіледі.
«Көкөністер жəне бақша дақылдары, тамыржемістілер жəне түйнекжемістілер» 

38-55-бағандары бойынша қырыққабат, бұрыш, қияр, баялды, қызанақ, асқабақ, 
кəді, асханалық сəбіз, сарымсақ, басты пияз, шомыр, шалғам, асханалық қызылша, 
қауын, қарбыз, картоп, қант қызылшасы, саңырауқұлақ жəне өзге де көкөністер егілген 
алаңдар енгізіледі.

56-баған бойынша темекі егісінің алаңы көрсетіледі. 57-баған бойынша дəннен 
тазартылған немесе тазартылмаған мақта көрсетіледі. Мақта егісінің барлық нақты 
алаңы, оған көлеңкелеу үшін жағалай отырғызылған тұт ағашының жолақтары, жеке 
тұрған ағаштардың көлеңкелік алаңдары қоса ескеріледі.

Азықтық дақылдар бойынша (59-66-бағандар) барлық азықтық дақылдардың 
егістері: азықтық тамыржемісті дақылдар, дəнді жəне дəнді бұршақты, азықтық бақша 
(азықтық асқабақ, азықтық қарбыз жəне азықтық кəділер), азықтық жүгері, азықтық 
қырыққабат, дақылдық себілген пішендіктер мен жайылымдар (көпжылдық жəне 
біржылдық) жəне басқа да егістер көрсетіледі. 67-баған бойынша ашық жерде өсірілетін 
гүл егістігіне арналған алаңдар көрсетіледі. Көпжылғы дақыл алаңдары бойынша 
деректер жеке (69-83-бағандар бойынша) жүзімдіктер, алма ағаштары, алмұрт, өрік, 
шие, шабдалы, қара өрік, жидектер жəне өзге де жемістер көрсетіледі.

26, 35, 50, 51, 66, 76, 81, 82 бос бағандарда егер көрсетілген тізімде болмаса, 
дақылдардың басқа түрлері көрсетіледі (осы кластағы тізімде саналмағандар).

6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

2-бөлім. Пайдаланылатын жердің жəне егістік алқабының болуы туралы мəліметтер:
1-баған ≥ ∑ 2-3-бағандар əрбір баған үшін;
3-баған ≥ ∑ 4-9-бағандар əрбір баған үшін;
12-баған ≥ ∑ 13, 27, 36, 37, 56-58, 67-бағандар əрбір жол үшін;
13-баған ≥ ∑ 14-26-бағандар əрбір баған үшін;
27-баған ≥ ∑ 28-35-бағандар əрбір баған үшін;
37-баған ≥ ∑ 38-55-бағандар əрбір баған үшін;
58-баған ≥ ∑ 59-66-бағандар əрбір баған үшін;
68-баған ≥ ∑ 69-83-бағандардан басқа 78-82-бағандар əрбір баған үшін;
77-баған ≥ ∑ 78-82-бағандар əрбір баған үшін.
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данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок 
являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 

Статистикалық нысан коды 131112221
Код статистической формы   131112221

          Үй шаруашылықтарында пайдаланылатын жер  
                                    алқаптарының болуы туралы мəліметтер
7-р (халық)           Сведения о наличии земельных угодий в домашних  
7-р (население)                      хозяйствах

Жылдық  Есепті кезең                                    жыл
Годовая  Отчетный период        год

Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері есепті жылғы 1 шілдедегі 
жағдай бойынша ұсынады 
Представляют акимы поселков, сел, сельских округов по состоянию на 1 июля 
отчетного года
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1-күнге дейін
Срок представления – до 1 числа после отчетного периода

БСН коды
код БИН  

1. Елді мекен туралы жəне пайдаланылатын жер алқаптарының болуы туралы 
мəліметтерді көрсетіңіз

 Укажите сведения о населенном пункте и о наличии земельных угодий
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Ескертпе:
Примечание:
1ƏАОЖ - əкімшілік-аумақтық объектілерінің ұлттық жіктеуішін – аудандық 

статистика басқармасының маманы толтырады
1КАТО- национальный классификатор административно-территориальных объектов 

– заполняется специалистом районного управления статистики
2 шаршы м – шаршы метр
2кв. м. – квадратный метр 
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Атауы    Мекенжайы
Наименование ___________________ Адрес ______________________________
___________________________________________________________________ ___

Телефоны 
Телефон ____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ________________________________

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз3  таратуға келіспейміз3

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных3 статистических данных3

Орындаушы
Исполнитель  ________________________________________________________

________________ ______________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________

______________________ _________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
   Место для печати (при наличии)
Ескертпе: 
Примечание:
3Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 12-қосымша

«Үй шаруашылықтарында пайдаланылатын жер алқаптарының 
болуы туралы мəліметтер» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (коды 131112221, индексі 7-р (халық), кезеңділігі 

жылдық) толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Үй шаруашылықтарында пайдаланылатын жер алқаптарының болуы 

туралы мəліметтер» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (коды 131112221, индексі 7-р (халық), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Үй 
шаруашылықтарында пайдаланылатын жер алқаптарының болуы туралы мəліметтер» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 131112221, 
индексі 7-р (халық), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) егiстiк жер – жүйелi түрде өңделетiн жəне көп жылдық шөптердiң егiстiгiн қоса 
алғанда, ауыл шаруашылығы дақылдарының егiстiгiне пайдаланылатын жер учаскесi, 
сондай-ақ сүрi жер;

2) көп жылдық екпелер – жемiс-жидек, техникалық жəне дəрiлік өнiмдердiң түсiмiн 
алуға арналған, қолдан отырғызылған жасанды бұта екпелеріне немесе шөптік көп 
жылдық өсімдіктерге, пайдаланылатын ауыл шаруашылығының пайдалы жерлері. Көп 
жылдық екпелер құрамында бақша, жүзімдік, жидектік, жемісті көшеттіктер, алқаптар 
бөлініп көрсетіледі; 

3) табиғи шабындықтар мен жайылымдар – шөп шабуға жəне жануарларды жаюға 
жүйелi түрде пайдаланылатын жер учаскелерi;

4) тыңайған жер – бұрын егiстiк құрамында болған жəне күзден бастап бiр жылдан 
аса ауыл шаруашылығы дақылдарын егуге пайдаланылмайтын жəне пар айдауға 
əзiрленбеген жер учаскесi;

5) үй шаруашылығы – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе 
ішінара біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір 
немесе одан да көп жеке тұлғалардан тұратын экономикалық субъект;

6) шаруашылық бойынша есепке алу – үй шаруашылықтары мен шаруа жəне (не-
месе) фермер қожалықтары бойынша əкімшілік деректерді қалыптастыру процесі.

3. Статистикалық нысанға жазу əрбір елді мекен бойынша оның толық атауын 
көрсете отырып, бөлек жолдарға жүргізіледі.

Статистикалық нысанды толтырғанда:
Əкімшілік дереккөздер жəне аумақтық органдар жүргізетін жер кадастрының 

деректері;
Үй шаруашылықтарын есепке алу дəптерінің деректері пайдаланылады.
4. 1-бөлімнің 1-бағанында «1 қаңтарға жеке меншікке жататын барлық жер шаршы 

метр» үй шаруашылықтарының пайдалануындағы барлық жер туралы деректер жəне 
ауылшаруашылық құрылыстар жолында қойылады. 4 жəне 9-бағандарда осы жерлер 
пайдаланылуына қарай көрсетіледі: егістік жер, жайылымдар, шабындықтар, тыңайған 
жерлер жəне көп жылдық екпелер отырғызылатын жер. 1-бөлімнің 10-бағанында 
басқа да жер иелерінен пайдалануға алынған жерлер жазылады. Мұнда 1 шілдедегі 
жағдай бойынша шаруашылық пайдаланатын егістік жерлер, пішендік жерлер жəне 
жайылымдар көрсетіледі.

5. 1-бөлімнің 15-бағанында жеке дақылдар бойынша (16-70-бағандар) барлық егістік 
алаңы көрсетіледі, сонымен қатар көп жылғы дақылдар мен жемістер жəне жидектер 
(72-87-бағандар) үй шаруашылықтарын есепке алу деректері негізінде шаршы метрмен 
толтырылады. Бұл бағандарға үй іргесіндегі ғана емес, сонымен бірге жалға алынған 
жəне бақшаға бөлінген егістерді қосу қажет.

29, 38, 53, 54, 69, 80, 85, 86 бос бағандарда егер көрсетілген тізімде болмаса, 
дақылдардың басқа түрлері көрсетіледі (осы кластағы тізімде саналмағандар). 

Бақтардың қатар аралықтарындағы егістер тиісті дақылдар егістік жерлердің 
қорытындысына жəне барлық егістік жерлердің қорытындысына енгізіледі. Отамалы 
дақылдардың қатар аралықтарындағы егістер, сондай-ақ қайталама (аңыздық) егістер 



18 7 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Жалғасы 19-бетте) 

(Жалғасы. Басы 14-17-беттерде) 
егістік жерлерге енгізілмейді. Ауыл шаруашылығы дақылдарын егу жүргізілмеген көгал 
алаң, жолдар жəне басқа да алқаптар егістік жерлерге енгізілмейді.

«Дəнді (күрішті қоспағанда) жəне бұршақты дақылдар» 16-бағанына сақталған күздік 
дəнді (бидай, қара бидай, арпа) жəне дəн ретінде пайдалануға арналған жаздық дəнді 
(бидай, арпа, сұлы, дəнді масақтардың қоспасы, жүгері, тары, қара құмық, күріш, қонақ 
бұршақ, дəнді бұршақтылар) дақылдардың егістері кіреді. Басқа мақсатқа (көк азыққа, 
сүрлемге, пішенге) арналған дəнді дақылдар бұл бағанға кірмейді.

30-баған бойынша сəйкесінше майлы дақылдарға арналған алаң көрсетіледі, 
одан 31-баған бойынша шашақты зығырдың тұқымдары, 32, 33, 34, 35-бағандар 
бойынша қыша, рапс, күнбағыстың, мақсары тұқымдары көрсетілген. Күнбағыс 
егісіне ағымдағы жылы өндірілген егістер, сондай-ақ қыстың алдында өндірілген 
күнбағыстың дəнге сақталған егістері кіреді. Соя бұршақтары, жер жаңғақ, күріш 36, 
37, 39-бағандарда көрсетіледі. Майлы дақылдардың басқа түрлері бар болғанда 38 
бос бағанда көрсетіледі.

Көкөністер жəне бақша дақылдары, тамыр жемістілер жəне түйнек жемістерге 
(41-58-бағандар) ашық топырақтағы егістер кіреді. Ашық топырақтағы көкөністерге 
қырыққабат, бұрыштар, ашық топырақтың қиярлары, баялдылар, ашық топырақтың 
қызанақтары, асқабақ, кəділер, асханалық сəбіз сарымсақ, басты пияз, шомыр, шалғам, 
асханалық қызылша, басқша дақылдары (қауындар, қарбыздар), картоп (картоптың 
барлық алаңы егіс мезгілімен оның арналғанына қарамастан), қант қызылшасы жəне 
саңырауқұлақтар алаңдары енгізіледі. 59-баған бойынша темекі егісіне арналған алаң 
жазылады. Мақта өсімдігі бойынша (60-баған) мақта егісінің барлық нақты алаңы 
есептелінеді, оған көлеңкелеу үшін жағалай отырғызылған тұт ағашының жолақтары, 
жеке тұрған ағаштардың көлеңкелік алаңдары көрсетіледі.

Азықтық дақылдар бойынша (62-69-бағандар) барлық азықтық дақылдар: азықтық, 
тамыр жемісті, бақша, дəнді жəне сүрлемге арналған азық жəне азықтық жүгері 
көрсетіледі. 69-бос бағанында бар болған жағдайда өзге де азықтық дақылдар жазы-
лады. 70-бағанда гүл егістігіне арналған алаңдар көрсетіледі.

Көп жылдық дақылдардың егіс алаңы бойынша деректер (73-86 бағандар бой-
ынша): алмалар, алмұрттар, өріктер, шиелер, шабдалылар, қара өріктер, жемістер 
жəне басқа да жидектер. 

6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2 - Бөлім. Егістік жерлер жəне жердің нақты бары туралы мəліметтер:
1-баған = ∑ 2-3-бағандар əрбір жол үшін;
3-баған = ∑ 4-9-бағандар əрбір жол үшін;
10-баған = ∑ 11-13-бағандар əрбір жол үшін;
15-баған = ∑ 16, 30, 39, 40, 59-61, 70-бағандар əрбір жол үшін;
16-баған = ∑ 17-29-бағандар əрбір жол үшін;
30-баған = ∑ 31-38-бағандар əрбір жол үшін;
40-баған = ∑ 41-58-бағандар əрбір жол үшін;
61-баған = ∑ 62-69-бағандар əрбір жол үшін;
72-баған = ∑ 73-87-бағандардан басқа 82-86-бағандар əрбір жол үшін;
81-баған = ∑ 82-86-бағандар əрбір жол үшін.

Мемлекеттік статистика органдары         Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы
органами государственной статистики          № 157 бұйрығына 13-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                       Приложение 13
байқаудың статистикалық     к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 6 ноября 2017 года № 157
статистического наблюдения                        
Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы 
статистикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді 
белгіленген мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар 
болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических 
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок 
являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» 

Статистикалық нысан коды 282103043
Код статистической формы  282103043 

               Өнеркəсіп кəсіпорындарының қызметін   
                конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы
КП-001                   Анкета конъюнктурного обследования 

             деятельности промышленных предприятий

Тоқсандық              Есепті кезең            тоқсан                               жыл
Квартальная               Отчетный период     квартал          год

Қызметінің негізгі түрі «Өнеркəсіп» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің кодтарына сəйкес ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным 
видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора 
видов экономической деятельности – ОКЭД 05-33, 35-39)
БСН коды

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного 
периода

БСН коды
код БИН 

Құрметті басшы!
Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы-шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.
Уважаемый руководитель!

В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений 
финансово-хозяйственной  деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Сіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін 
қалай бағалайсыз?

 Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего 
предприятия?
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А Б 1 2 3 4 5 6
1.1 Заттай көріністе өнімнің негізгі түрлерін 

шығару
Выпуск основного вида продукции в натураль-
ном выражении

1.2 Өткізілген өнімдерге баға
Цены на реализуемую продукцию

1.3 Шикізатқа жəне материалдарға баға Цены 
на сырье и материалы

1.4 Дайын өнімдер қорлары
Запасы готовой продукции

1.5 Кəсіпорын өнімдеріне жалпы сұраныс
Общий спрос на продукцию пред-
приятия

1.6 Инвестициялар
Инвестиции
1.6.2 оның ішінде: 
жабдықтарға
 из них:
 в оборудование

1.6.1 негізгі 
капиталға
 в основной 
 капитал

1.7 Қаржы 
ресурстарымен қамтамасыз 
етілуі
Обеспеченность 
финансовыми ресурсами
1.7.2 кредиттер жəне 
қарыздар
 кредитными и
 заемными

1.7.1 меншікті
собственными

1.8 Кəсіпорында жұмыспен қамтылғандар 
саны
Численность занятых на предприятии

1.9 Мерзімі өткен 
берешек
Просроченная
задолженность

1.9.1 дебиторлық
 дебиторская
1.9.2 міндеттемелер
 бойынша
 по обязательствам

1.10 Таза табыс
Чистая прибыль

1.11 Экспорт
Экспорт

2. Сіздің кəсіпорныңыздың өндірістік қызметін жəне кəсіпкерлік белсенділігін 
қандай факторлар шектейді?

 Какие факторы ограничивают производственную деятельность и 
предпринимательскую активность Вашего предприятия?
2.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет

2.7 Қаржы
қаражаттарының 
жеткіліксіздігі:
 Недостаточность 
денежных средств:

2.7.1 
меншікті
 собствен-
ных

2. 2 
Кəсіпорындар 
тарапынан 
жоғары 
бəсекелестік:
 Высокая конку-
ренция со сторо-
ны предприятий:

2.2.1 отандық, 
мемлекеттің 
қатысуымен
отечественных, 
с государственным 
участием 

2.7.2 
бюджеттік
 бюджетных

2.2.2 отандық, 
мемлекеттің 
қатысуынсыз
отечественных, 
без государственного 
участия 

 2.7.3 
кредиттер 
 жəне 
 қарыздар 
 кредитных 
 и 
 заемных2.2.3 шетелдік 

 иностранных
2.3 Өнімге
 сұраныстың
 жеткіліксіздігі
 Недостаточный 
 спрос на 
 продукцию

2.3.1 ішкі саудада 
 на внутреннем
 рынке

2.8 Өндірістік, көлік жəне коммуналдық 
 инфрақұрылымға төмен қол 
 жетімділік 
 Низкий доступ к производственной, 
 транспортной и коммунальной 
 инфраструктуре 

 

2.3.2 сыртқы саудада 
 на внешнем рынке 

2.4 Жабдықтардың тозуы немесе 
жоқтығы
 Изношенность или отсутствие 
оборудования

2.9 Білікті жұмысшылардың 
 жеткіліксіздігі
 Недостаток квалифицированных 
 работников

2.5 Инвестициялардың тапшылығы
 Дефицит инвестиций

2.10 Шикізат пен материалдардың
 жетіспеушілігі
 Недостаток сырья и материалов

2.6 Кредиттер бойынша жоғары 
пайыздық  мөлшерлеме
 Высокие процентные ставки по кредитам 

2.11 Басқалар
 Другие

3. Сіз өз кəсіпорныңыздағы қаржы-экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз?
 Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии?

Өткен тоқсанмен салыстырғанда 
ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале по сравнению с пре-
дыдущим

Ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда
келесі тоқсанда

В следующем квартале по сравнению с 
текущим

жақсару
улучшение

өзгеріссіз
без изменений

нашарлау
ухудшение

жақсару
улучшение

өзгеріссіз
без изменений

нашарлау
ухудшение

4. Зерттеу кезінде инвестицияларды жүзеге асыруда Сіздің мүмкіндігіңізді 
қандай факторлар шектейді?

 Какие факторы, на момент обследования, ограничивают Ваши возможности 
осуществлять инвестиции?
4.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет

4. 4 Коммерциялық кредиттің 
жоғары пайызы
 Высокий процент 
коммерческого кредита

4.2 Қаржылан-
 дыру көздерінің 
жетіспеуші-лігі
 Недостаток 
источников 
финансирования

4.2.1 өнімге 
сұраныстың 
жеткіліксіздігі
 недостаточность спроса 
на продукцию

4.5 Жалпы экономикалық жəне 
саяси тұрақсыздық
 Общая экономическая и 
политическая нестабильность

4.2.2 салық 
салымының жоғары 
деңгейі
 высокий уровень 
налогообложения

4.6 Инвестициялық жобаны 
жүзеге асыру мерзімдерінің 
ұзақтығы
 Длительные сроки 
осуществления 
 инвестиционного проекта

4.2.3 пайданың 
жеткіліксіздігі
 недостаточность
 прибыли

4.7 Инвестициялық жоба 
құнының жоғары болуы
 Высокая стоимость 
инвестиционного проекта

4.2.4 кредит алудың 
қиындығы
 трудности в получении 
кредита

4.8 Басқалар
 Другие

4.3 Орталықтандырылған инвестициялық 
ресурстардың шектеулілігі
 Ограниченность централизованных 
 инвестиционных ресурсов

5. Сіз өзіңіздің кəсіпорныңыздағы өнімнің басқа өндірушілердің ұқсас 
өнімдерімен салыстырғанда бəсекеге қабілеттілік деңгейін қалай бағалайсыз?1

 Как Вы оцениваете уровень конкурентоспособности продукции своего предприятия 
в сравнении с аналогичной продукцией других производителей? 1

Көрсеткіштердің 
аумаққа тиесілілігі
Территориальная 
принадлежность 

показателей

Жоғары 
деңгей

Высокий 
уровень

Орташа 
деңгей

Средний 
уровень 

Төмен 
деңгей 
Низкий 
уровень

Бəсекеге 
қабілетсіз 

Неконкуренто-
способна

Бағалау 
қиын

Трудно 
оценить

А Б 1 2 3 4 5
5.1 Қазақстаннан

Из Казахстана
5.2 ТМД2елдерінен

Из стран СНГ2

5.3 ТМД-дан тыс елдерден 
Из стран вне СНГ

6. Сіздің кəсіпорныңызда шығарылатын өнімнің бəсекеге қабілеттілігін арт-
тыру үшін қандай шаралар қолданылады?

 Какие меры предпринимаются на Вашем предприятии для повышения конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции?
6.1 Тұтынушылардың сұраныстарын 
зерделеу
 Изучение запросов потребителей

6.5 Шығарылатын өнімнің сапасын
 арттыру
 Повышение качества выпускаемой 
 продукции

6.2 Шығындарды азайту
 Снижение издержек

6.6 Жаңа өнімді жасау жəне шығару
 Создание и выпуск новой продукции

6.3 Жарнамалық компания
 Рекламная компания

6.7 Жабдықтарды жаңғырту
 Модернизация оборудования

6.4 Бəсекелестерді зерделеу
 Изучение конкурентов

6.8 Жаңа жабдықтарды сатып алу
 Закупка нового оборудования

Ескертпе:
Примечание: 
1Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында 

жарты жылдықтағы деректер 
 толтырылады 
1 Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года
2ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
2 СНГ – Содружество Независимых Государств
7. Сіз инновациялық қызмет бойынша қандай да бір жұмыстарды жүзеге 

асырасыз ба?
 Осуществляете ли Вы какие-либо работы по инновационной деятельности?

Кезеңдер
Периоды

Иə
Да

Жоқ
Нет

А Б 1 2
7.1  Ағымдағы тоқсанда

 В текущем квартале
7.2  Келесі тоқсанда

 В следующем квартале

8. Сіз өз кəсіпорныңыздың инновациялық қызметінің ахуалы мен болашағын 
қалай бағалайсыз?

 Как Вы оцениваете состояние и перспективы инновационной деятельности 
Вашего предприятия? 

Зерттеу кезінде
На момент обследо-

вания

Өткен жартыжылдықпен 
салыстырғанда 

ағымдағы жартыжылдықта
В текущем полугодии по 

сравнению с предыдущим

Ағымдағы 
жартыжылдықпен 

салыстырғанда 
келесі жартыжылдықта

В следующем полугодии по 
сравнению с текущим

жақ-
сы

хоро-
шо

қанағат-
танарлық
удовлетво-
рительно

на-
шар
пло-
хо

жақсару
улучше-

ние

өзгеріссіз
без

измене-
ний

нашарлау
ухудше-

ние

жақсару
улучше-

ние

өзге-
ріссіз

без
изме-

не-
ний

нашарлау
ухудше-

ние

9. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар 
əсер етеді?

 Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции 
(работ, услуг)?
9.1 Шикізат пен материалдарға шығындар

Затраты на сырье и материалы
9.4

Жабдықтарды ұстауға жəне 
пайдалануға шығындар
Затраты на содержание и 
эксплуатацию оборудования

9.2
Коммуналдық қызметтерге шығындар 
Затраты на коммунальные услуги 9.5 Басқалар 

Другие 9.3 Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

10. Сіздің кəсіпорныңыз бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысады ма?

 Участвует ли Ваше предприятие в государственных программах по поддержке 
бизнеса? 

Кезеңі 
Периоды 

Иə 
Да 

Жоқ 
 Нет 12

А Б 1 2
10.1 Өткен тоқсанда 

В предыдущем квартале
10.2 Ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале 
10.3 Келесі тоқсанда 

В следующем квартале

11. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысқаннан кейін қандай экономикалық 
əсер болды?

 Каков был экономический эффект от участия в государственной программе? 
11.1 Жұмысшылар санын көбейту 

(сақтау)
Увеличение (сохранение) численности 
работников 

11.4
Салықтық базаны көтеру
Увеличение налоговой базы 

11.2 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру
Повышение квалификации персонала 

11.5 Басқалар 
Другие 

11.3 Өндірісті кеңейту
Расширение производства

12. Мемлекеттік бағдарламалардың қандай шараларын ең тиімді деп 
есептейсіз?

 Какие меры государственной поддержки считаете наиболее эффективными? 
12.1 Банк кредиттері бойынша 

ішінара кепілділігі
Частичное гарантирование 
по кредитам банков 

12.7 Технологияларды сатып алу 
Приобретение технологий

12.2 Лизинг 
Лизинг 

12.8 Салықтық жəне кедендік 
преференциялар
Налоговые и таможенные 
преференции 

12.3 Инновациялық гранттар 
Инновационные гранты

12.9 Натуралық гранттар (жер 
учаскелері, ғимараттар, 
құрылыстар)
Натурные гранты (земельные 
участки, здания, сооружения)

12.4 Жеңілдіктелген кредиттеу
Льготное кредитование 

12.10 Əкімшілік тосқауылдарды жою
Устранение административных 
барьеров 

12.5 Кредиттік 
мөлшерлемелерді 
субсидиялау 
Субсидирование кредитных 
ставок 

12.11 Экспортты қолдау 
Поддержка экспорта 

12.6 Жалданған өндірістік 
алаңдарды субсидиялау
Субсидирование арендных 
производственных площадей 

Атауы    Мекенжайы
Наименование ___________________Адрес _______________________________
 ________________________________ ____________________________________
 
Телефоны
Телефон _____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) __________________________________

Алғашқы статистикалық              Алғашқы статистикалық деректерді    
деректерді таратуға келісеміз3  таратуға келіспейміз3

Согласны на распространение  Не согласны на распространение первичных 
первичных статистических данных3 статистических данных3

Ескертпе: 
Примечание:
3Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 
 
Орындаушы
Исполнитель ________________________________________________________

____ _______________________________________________________________ __
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ____________________________________________________

 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның 
міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, 
исполняющее его обязанности_____________________________________________ 

________________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

   Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
    Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы № 157 бұйрығына 14-қосымша

«Өнеркəсіп кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу 
сауалнамасы» (коды 282103043, индексі КП-001, кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Өнеркəсіп кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауал-
намасы» (коды 282103043, индексі КП-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Өнеркəсіп 
кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 282103043, 
индексі КП-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық 
пікірді зерделеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып 
табылады жəне нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа 
болжамды көрсетеді.

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) 
басшылары тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін 
өзгерісін (өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қызметтің 
қаржы нəтижелерін) бағалайды. 

Сұраққа жауап бере отырып, жауап «√» белгісімен сəйкес торда көрсетіледі. Жауап 
əрбір сұраққа беріледі.

2, 4, 6, 9, 12 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын 
көрсетуіне болады.

3. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 6 қарашадағы
        № 157 бұйрығына 15-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 15 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения           от 6 ноября 2017 года № 157

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 282103047
Код статистической формы282103047 

         Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының 
  қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы
КС-001             Анкета конъюнктурного обследования 
                       деятельности сельскохозяйственных предприятий

Тоқсандық Есепті кезең         тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период    квартал       год 

Қызметінің негізгі түрі «Ауыл шаруашылығы» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің кодтарына сəйкес ЭҚЖЖ 01.1-01.64) болып табылатын заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным видом 
деятельности «Сельское хозяйство» (согласно кодам Общего классификатора видов эконо-
мической деятельности - ОКЭД 01.1-01.64)
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода

БСН коды
код БИН         

Құрметті басшы!
Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы-шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.
Уважаемый руководитель!

В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений финансово-хо-
зяйственной деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Сіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін қалай 
бағалайсыз?
Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего предприятия?

Ж
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д 
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ки

Көрсеткіштер атауы
 Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы 
тоқсанда

В текущем кварта-
ле по сравнению с 

предыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем 
квартале по срав-
нению с текущим
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А Б 1 2 3 4 5 6
1.1 Заттай көріністегі 

өнімнің негізгі 
түрлерін өндіру
 Производство
 основного вида
 продукции в
 натуральном
 выражении

1.1.1 тірідей 
салмақтағы мал 
мен құс
 скот и птица в жи-
вом весе
1.1.2 сүт
 молоко
1.1.3 дəнді дақылдар
 зерновые культуры
1.1.4 басқалар
другие

1.2 Күтілетін астық шығымдылығы
 Ожидаемая урожайность

1.3  Мал мен кұс саны
 Численность скота и птицы

1.4  Қаржы ре-
сурстарымен 
қамтамасыз етілуі
Обеспеченность 
финансовыми ре-
сурсами

1.4.1 меншікті
собственными
1.4.2 бюджеттік
 бюджетными
 1.4.3 кредиттер жəне 
қарыздар
 кредитными и за-
емными

1.5 Өндірілетін өнімдерге сатып алу бағасы
 Закупочные цены на производимую про-
дукцию

1.6 Ауылшаруашылығы техникаларының 
болуы
Наличие сельскохозяйственной техники

2. Материалдық-техникалық база
 Материально-техническая база

Жол коды
Код строки Атауы

Наименование

Молынан 
жеткілікті
Более чем 
достаточно

Жеткілікті
Достаточно

Жеткіліксіз
Недостаточно

А Б 1 2 3
2.1 Жанар-жағармай материал-

дары Горюче-смазочные ма-
териалы

2.2 Ауылшаруашылығы техни-
касы Сельскохозяйственная 
техника

3. Сіздің кəсіпорныңыздың өндірістік қызметі мен кəсіпкерлік белсенділігін қандай 
факторлар шектейді?

Какие факторы ограничивают производственную деятельность и предпринимательскую 
активность Вашего предприятия?

3.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет

3.7 Өнімді төмен сатып алу бағалары 
Низкие закупочные цены на продукцию

3.2 Сатып алушының 
төлемге қабілетсіздігі 
Неплатежеспособность 
покупателя

3.8 Айналым қаражатының 
жетіспеушілігі
 Недостаток оборотных средств

3.3 Ақша қаражаттарының 
жетіспеушілігі
 Недостаток денежных средств

3.9 Материалдық-техникалық базаның 
тозуы
 Изношенность материально-технической 
 базы

3.4 Кредит бойынша пайыздық 
мөлшерлеменің жоғары болуы
 Высокие процентные ставки по 
кредитам

3.10 Шаруашылықтың табиғи 
ресурстарының  (топырақ, 
өсімдіктердің, малдың геноқоры) 
тозғаны Истощенность природных ресур-
сов хозяйства (почвы, генофонда расте-
ний, животных)

3.5 Ішкі нарықтағы импорттық 
азық-түлік үлесінің өсуі
 Увеличение доли импортного про-
довольствия на внутреннем рынке

3.11 Сұраныс жеткіліксіз
 Недостаточный спрос

3.6 Жоғары салықтар
 Высокие налоги

3.12 Басқалар
 Другие

4. Мемлекеттік бағдарламалардың қандай шараларын ең тиімді деп есептейсіз?
 Какие меры государственной поддержки считаете наиболее эффективными? 

4.1 Мемлекеттің мұқтаждығы үшін 
ауылшаруашылығы өнімдеріне 
есептесудің аванс тық нысанын 
қамтамасыз ету 
 Обеспечение авансовых форм рас-
четов за сельскохозяйственную про-
дукцию для государственных нужд

4.8 Қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру 
 Повышение квалификации персонала

4.2. Инновациялық гранттар
 Инновационные гранты

4.9 Салықтық жəне кедендік 
 преференциялар Налоговые и тамо-
женные преференции

4.3. Сатып алу бағасының 
кепілденген ең аз деңгейі
 Гарантирование минимального 
уровня закупочных цен 

4.10 Натуралық гранттар (жер 
учаскелер, ғимараттар, құрылыстар)
 Натурные гранты (земельные участки, 
здания, сооружения)

4.4. Жеңілдіктелген кредиттеу
 Льготное кредитование

4.11 Əкімшілік тосқауылдарды 
жою Устранение административных 
барьеров

4.5. Кредиттік мөлшерлемелерді 
субсидиялау Субсидирование кре-
дитных ставок 

4.12 Экспортты демеу
 Поддержка экспорта 

4.6. Лизинг шартында 
материалдық-техникалық ресур-
старды ұсыну 
 Предоставление материально-
технических ресурсов на условиях 
лизинга

4.13 Сақтандыру резерві есебінен 
(республикалық жəне жергілікті) 
астық шықпай қалу жəне дүлей 
зілзалалардан залалды өтеу
 Компенсация ущерба от неурожаев и 
стихийных бедствий за счет страховых 
резервов (республикан ских и местных)4.7. Технологияларды сатып алу 

Приобретение технологий 
5. Сіз өз кəсіпорныңыздағы экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз?
Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии?

Өткен тоқсанмен салыстырғанда 
ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале по сравнению с пре-
дыдущим

Ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квартале по сравнению с 
текущим

қанағат-
танарлық

удовлетвори-
тельно

қанағат-
танар-

лықсыз
неудовлетво-

рительно

 банкроттың 
аз алдында
на грани бан-

кротства

қанағат-
танарлық

удовлет-во-
рительно

қанағат-
танар-

лықсыз
неудовлетво-

рительно

 банкрот-тың 
аз алдында
на грани бан-

кротства

6. Сіз өз кəсіпорныңыздың қаржылық көрсеткіштерінің өзгеруін қалай бағалайсыз?
Как Вы оцениваете изменения финансовых показателей Вашего предприятия?

Ж
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д 
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ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы тоқсанда
В текущем квартале 
по сравнению с пре-

дыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квар-
тале по сравнению 

с текущим
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А Б 1 2 3 4 5 6
6.1 Қаржы қаражат-

тары
Финансо-вые 
средства

6.1.1 пайда 
(дотация сыз жəне 
өтемақысыз)
 прибыль (без дотаций 
и компенсаций)
6.1.2 бюджеттен 
дотациялар мен 
өтемақылар
 дотации и компенсации 
из бюджета
6.1.3 банк кредиттері
 кредиты банков

6.1.4 амортизация- 
лық аударымдар
 амортизационные от-
числения

6.2 Мерзімі өткен 
берешек
Просрочен-
ная задолжен-
ность

6.2.1 дебиторлық
 дебиторская

6.2.2 міндеттемелер 
бойынша
 по обязательствам 

6.3 Қызметкерлер еңбегіне төлем бойын-
ша берешек
Задолженность по оплате труда ра-
ботников

7. Сіз басқа өндірушілердің ұқсас өнімдерімен салыстырғанда өз кəсіпорны ңыздағы 
өнімнің бəсекеге қабілеттілік деңгейін қалай бағалайсыз?1

Как Вы оцениваете уровень конкурентоспособности продукции своего предприятия в срав-
нении с аналогичной продукцией других производителей? 1

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки Көрсеткіштердің 
аумаққа тиесілілігі

Территориальная при-
надлежность показа-

телей

Жоғары 
деңгей

Высокий 
уровень

Орташа 
деңгей 

Средний 
уровень

Төмен 
деңгей
Низкий 
уровень

Бəсекеге 
қабілетсіз 
Неконку-
ренто-

способна

Бағалау 
қиын

Трудно 
оценить

А Б 1 2 3 4 5
7.1 Қазақстаннан

 Из Казахстана
7.2  ТМД2елдерінен

Из стран СНГ2

7.3 ТМД-дан тыс елдерден 
 Из стран вне СНГ

8. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар əсер 
етеді?

Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции 
(работ, услуг)?

8.1 Шикізат пен материалдарға 
шығындар
Затраты на сырье и материалы

8.4 Жабдықтарды ұстауға жəне 
пайдалануға шығындар
Затраты на содержание и экс-
плуатацию оборудования

8.2 Коммуналдық қызметтерге 
шығындар 
Затраты на коммунальные 
услуги

8.5 Басқалар 
Другие 

8.3 Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

9. Сіздің кəсіпорныңыз бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысады ма?

Участвует ли Ваше предприятие в государственных программах по поддержке бизнеса? 

Кезеңі 
Периоды 

Иə 
Да 

Жоқ 
Нет 

А Б 1 2
9.1 Өткен тоқсанда 

В предыдущем квартале
9.2 Ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале 
9.3 Келесі тоқсанда 

В следующем квартале 
Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында жарты 

жылдықтағы деректер 
 толтырылады 
1 Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года
2ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
2 СНГ – Содружество Независимых Государств

10. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысқаннан кейін қандай экономикалық əсер 
болды?

Каков был экономический эффект от участия в государственной программе? 

10.1 Жұмысшылар санын көбейту 
(сақтау)
Увеличение (сохранение) числен-
ности работников 

10.4
Салықтық базаны көтеру
Увеличение налоговой базы 

10.2  Жабдықтарды жаңғырту
Модернизация оборудования 10.5

Басқалар 
Другие 

10.3 Өндірісті кеңейту
Расширение производства

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
3Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы № 157 бұйрығына 16-қосымша

«Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу 
сауалнамасы» (коды 282103047, индексі КС-001, кезеңділігі тоқсандық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу са-
уалнамасы» (коды 282103047, индексі КС-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 282103047, индексі КС-001, кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық пікірді 
зерделеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып табылады 
жəне нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа болжамды көрсетеді.

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) басшылары 
тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін өзгерістерін 
(өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қаржы нəтижелерін) 
бағалайды. 

Сұраққа жауап бере отырып, жауап «√» белгісімен сəйкес торда көрсетіледі. Жауап əрбір 
сұраққа беріледі.

3, 4, 8 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуіне болады.
3. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 6 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 17-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 17 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения            от 6 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz 
интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена 
на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 282103048
Код статистической формы 282103048
                        Құрылыс ұйымдарының қызметін
                   конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы
КС-002    Анкета конъюнктурного обследования 
                   деятельности строительных организаций 

Тоқсандық Есепті кезең         тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период    квартал       год 

Қызметінің негізгі түрі «Құрылыс» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 
кодтарына сəйкес ЭҚЖЖ 41-43) болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным видом 
деятельности «Строительство» (согласно кодам Общего классификатора видов экономиче-
ской деятельности - ОКЭД 41-43)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода
 
БСН коды
код БИН        

Құрметті басшы!
Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы-шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.
Уважаемый руководитель!

В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений финансово-
хозяйственной деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Cіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін қалай 
бағалайсыз?
Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего предприятия?

Жол 
коды
Код 

строки
Көрсеткіштер атауы

Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы 
тоқсанда

В текущем кварта-
ле по сравнению с 

предыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квар-
тале по сравнению 

с текущим
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(Соңы 20-бетте) 

(Жалғасы. Басы 14-18-беттерде) 

А Б 1 2 3 4 5 6
1.1 Жұмыстың нақты көлемі

Физический объем работ
1.2 Кəсіпорында жұмыспен 

қамтылғандар саны
Численность занятых на предприятии

1.3 Қаржы 
ресурс-
тарымен 
қамтамасыз 
етілуі 
Обеспечен-
ность финан-
совыми ресур-
сами

1.3.1 меншікті
 собственными
1.3.2 бюджеттік
 бюджетными
1.3.3 кредиттер жəне 
қарыздар
 кредитными и за-
емными

1.4 Тапсырыс қоржыны
 Портфель заказов

1.5 Құрылыс-монтаж жұмыстарының 
құны
Стоимость строительно-монтажных 
работ

1.6  Мерзімі өткен кредиттік берешектер
 Просроченная кредиторская задол-
женность

1.7 Орындалған жұмыстарға тапсырыс 
берушінің жалпы берешегі
Общая задолженность заказчиков за 
выполненные работы

1.8 Таза пайда
Чистая прибыль

2. Сіздің кəсіпорныңыздың өндірістік қызметін жəне кəсіпкерлік белсенділігін қандай 
факторлар шектейді?

 Какие факторы ограничивают производственную деятельность и предпринимательскую 
активность Вашего предприятия?

2.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет

2.8 Басқа кұрылыс фирмала-
ры тарапынан бəсекелестік
 Конкуренция со стороны других 
строительных фирм

2. 2 Тапсырыс берушілердің төлемге 
қабілетсіздігі
 Неплатежеспособность заказчиков

2.9 Инвесторлардың жоқтығы
 Отсутствие инвесторов

2.3 Жоғары салықтар
 Высокие налоги

2.10 Меншікті айналым 
құралдарының тапшылығы
Дефицит собственных оборот-
ных средств

2.4 Жұмысқа тапсырыстардың 
жетіспеушілігі
 Недостаток заказов на работы

2.11 Құрылыс машинала-
ры мен механизмдерінің 
жетіспеушілігі жəне тозуы
Нехватка и изношенность 
строительных машин и 
механизмов

2.5 Кредит бойынша пайыздық 
 мөлшерлеменің жоғары болуы
 Высокие процентные ставки по кре-
дитам

2.12 Əкімшілік тосқауылдар
 Административные барьеры 

2.6 Білікті қызметкелердің 
жетіспеушілігі
 Недостаток квалифицированных 
 работников

2.13 Басқалар
 Другие

2.7 Материалдар, конструкция-
лар жəне
 бұйымдар құнының жоғарылығы
 Высокая стоимость материалов, 
 конструкций, изделий

3. Сіз тапсырыстармен қандай мерзімге қамтамасыз етілдіңіз?
 На какой срок вы обеспечены заказами?

1 айға
 на 1 месяц

2 айға
 на 2 месяца

3 айға
 на 3 месяца

4 айға
 на 4 месяца

 5 айға
 на 5 

месяцев

6 жəне одан көп 
айға

на 6 и более 
месяцев

4. Сіз өз кəсіпорныңыздағы экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз?
Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии?

Зерттеу кезіндегі1

На момент обследо-
вания1

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда ағымдағы 

тоқсанда
В текущем квартале по сравне-

нию с предыдущим

Ағымдағы тоқсанмен 
салыстырғанда келесі 

тоқсанда
В следующем квартале по 

сравнению с текущим
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өзгеріссіз 
без из-
мене-
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нашар-
лау

ухудше-
ние

жақсару
улучше-

ние

өзгеріссіз 
без из-
мене-
ний

нашар-
лау

ухудше-
ние

Ескертпе:
Примечание: 
1Мұнда зерттеу кезіндегі жағдай көрсетіледі
1Здесь указывается ситуация на момент обследования

5. Сіз өз салаңыздың нарығында кəсіпорныңыздың көрсететін қызметтерінің бəсеке 
деңгейін қалай бағалайсыз?2

 Как Вы оцениваете уровень конкуренции услуг своего предприятия на рынках своей 
отрасли? 2

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің 
аумаққа 

тиесілілігі
Территориальная 
принадлежность 

показателей

Жоғары 
деңгей

Высокий 
уровень

Орташа 
деңгей

Средний 
уровень 

Төмен 
деңгей
Низкий 
уровень

Бəсекеге 
қабілетсіз

 Некон-
куренто-
способна

Бағалау 
қиын

Трудно 
оценить

А Б 1 2 3 4 5
5.1 Қазақстаннан

Из Казахстана
5.2 ТМД3 елдерінен

 Из стран СНГ3

5.3  ТМД-дан тыс ел-
дерден 
 Из стран вне СНГ

6. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар əсер 
етеді?

Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции (работ,услуг)?

6.1 Шикізат пен материалдарға 
шығындар
Затраты - сырье и материалы

6.4 Жабдықтарды ұстау-
ға жəне пайдалануға 
шығындар
Затраты на содержание 
и эксплуатацию обору-
дования

6.2 Коммуналдық қызметтерге 
шығындар Затраты на комму-
нальные услуги

6.5 Басқалар 
Другие
 

6.3 Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

7. Сіздің кəсіпорныңыз бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысады ма?

 Участвует ли Ваше предприятие в государственных программах по поддержке бизнеса? 

Кезеңі 
Периоды 

Иə 
Да 

Жоқ 
 Нет 9

А Б 1 2
7.1 Өткен тоқсанда 

В предыдущем квартале
7.2 Ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале 
7.3 Келесі тоқсанда 

В следующем квартале

Ескертпе:
Примечание: 
2 Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында жарты 

жылдықтағы деректер толтырылады 
2 Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года
3 ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
3 СНГ – Содружество Независимых Государств

8. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысқаннан кейін қандай экономикалық əсер 
болды?

Каков был экономический эффект от участия в государственной программе? 

8.1 Жұмысшылар санын 
көбейту (сақтау)
Увеличение (сохранение) 
численности работников 

8.4 Құрылыс 
жұмыстарының 
көлемін көбейту 
Увеличение объемов 
строительных работ 

8.2 Қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру
Повышение квалифика-
ции персонала

8.5 Салықтық базаны 
көтеру
Увеличение налого-
вой базы

8.3 Жабдықтарды жаңғырту
Модернизация обору-
дования 

8.6 Басқалар 
Другие 

9. Мемлекеттік бағдарламалардың қандай шараларын ең тиімді деп есептейсіз?
 Какие меры государственной поддержки считаете наиболее эффективными?

9.1 Банк кредиттері бойынша 
ішінара кепілділігі
Частичное гарантирование 
по кредитам банков

9.6 Технологияларды са-
тып алу
Приобретение технологий

9.2 Лизинг
Лизинг

9.7 Салықтық жəне кедендік 
преференциялар
Налоговые и таможенные 
преференции

9.3 Инновациялық гранттар
Инновационные гранты

9.8 Əкімшілік тосқауыл дарды 
жою
Устранение админи-
стративных барьеров

9.4 Жеңілдіктелген кредиттеу
Льготное кредитование

9.9 Басқалар 
Другие 

9.5 Кредиттік мөлшер-
лемелерді субсидиялау
Субсидирование кредит-
ных ставок

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 

18-қосымша

«Құрылыс ұйымдарының қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы» 

(коды 282103048, индексі КС-002, кезеңділігі тоқсандық)
 жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Құрылыс ұйымдарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103048, индексі КС-002, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Құрылыс ұйымдарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнама-
сы» (коды 282103048, индексі КС-002, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады: 
қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне қарамастан, еңбек шарты бой-

ынша қабылданған адамдар саны.
3. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық пікірді 

зерделеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып табылады 
жəне нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа болжамды көрсетеді. 

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) басшылары 
тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін өзгерістерін 
(өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қаржы нəтижелерін) 
бағалайды.

Сұраққа жауап бергенде жауап «√» белгісімен тиісті торда көрсетіледі. Жауап əрбір 
сұраққа беріледі.

2, 6, 9 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуіне болады.
4. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 6 қарашадағы
        № 157 бұйрығына 19-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 19 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения         от 6 ноября 2017 года № 157

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 282103046
Код статистической формы 282103046

                 Байланыс кəсіпорындарының қызметін 
КСВ-1                 конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы
                    Анкета конъюнктурного обследования 
   деятельности предприятий связи

Тоқсандық Есепті кезең         тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период    квартал       год 

Қызметінің негізгі түрі «Пошталық жəне курьерлік қызмет. Байланыс» (Экономи калық 
қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сəйкес ЭҚЖЖ 53, 61) болып табылатын 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным видом 
деятельности «Почтовая и курьерская деятельность. Связь.» (согласно кодам Общего клас-
сификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 53, 61)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода
 
БСН коды
код БИН        

Құрметті басшы!
 Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы-шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.

Уважаемый руководитель!
В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений финансово-хо-

зяйственной деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Сіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі қызмет көрсеткіштерінің өзгерісін 
қалай бағалайсыз?

 Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего пред-
приятия?

Ж
ол

 ко
ды

 К
од

 с
тр

ок
и

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы 
тоқсанда

В текущем кварта-
ле по сравнению с 

предыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квар-
тале по сравнению с 

текущим

өс
уі

ув
ел

ич
ен

ие
өз

ге
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А Б 1 2 3 4 5 6
1.1 Кəсіпорындағы жұмыспен 

қамтылғандар адамдар саны
Численность занятых на предприятии

1.2 Байланыс қызметтерін іске асыру 
көлемі
Объем реализации услуг связи

1.3

Қа
рж

ы
 р

ес
ур

ст
ар

ы
-

ме
н 

қа
мт

ам
а

сы
з е

тіл
уі

: О
бе

сп
еч

ен
-

но
ст

ь 
ф

ин
ан

со
вы

ми
 р

е-
су

рс
ам

и:

1.3.1 меншікті
собственными
1.3.2 кредиттер жəне 
 қарыздар
кредитными и заемными

1.4

Ин
ве

ст
иц

ия
-

ла
р:

Ин
ве

ст
иц

ии
:

1.4.1 негізгі 
 капиталға
в основной капитал
соның ішінде:
1.4.2 жабдықтарға
 в том числе:
 в оборудование

1.5 Байланыс қызметтеріне жалпы 
сұраныс
Общий спрос на услуги связи

1.6 Мерзімі 
өткен бере-
шек:
Просро-
ченная
задол-жен-
ность

1.6.1 дебиторлық
 дебиторская
1.6.2 міндеттемелер 
бойынша
 по обяза- 
 тельствам

1.7 Таза пайда
Чистая прибыль

2. Сіз байланыс қызметтеріне тарифтердің өзгерісін қалай бағалайсыз?
Как Вы оцениваете изменение тарифов на услуги связи?

Ж
ол
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ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Кезеңдер
Периоды

Жоғарылауы, 
қарқынмен:
Повышение, 

темпами:

Өз
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А Б 1 2 3 4 5
2.1 Өткен тоқсанмен салыстырғанда ағымдағы 

тоқсанда В текущем квартале по сравнению с пре-
дыдущим

2.2 Ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда келесі 
тоқсанда
В следующем квартале по сравнению с текущим

3. Сіздің кəсіпорныңыздың қызметі көлемінің өсуін қандай факторлар шектейді?
Какие факторы ограничивают увеличение объемов услуг Вашего предприятия?

3.1 Шектеу жоқ   Ограничений нет

3.2 Кəсіпорындар тарапынан нарықтық 
бəсекелестік:
Рыночная конкуренция со стороны предприятий:

3.2.1 отандық
отечествен-ных
3.2.2 шетелдік 
зарубежных

3.3 Тұтынушылардың төлемге қабілетсіздігі
 Неплатежеспособность потребителей
3.4 Негізгі құралдардың тозуы
 Изношенность основных средств
3.5 Инвестициялардың тапшылығы
 Дефицит инвестиций

Кестенің жалғасы

3.6 Қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі
 Недостаток необходимого оборудования

3.7 Ақша қаражаттарының жетіспеушілігі:
 Недостаточность денежных средств:

3.7.1 меншікті
 собственных
3.7.2 кредиттер жəне 
қарыздар
кредитных и заемных

3.8 Көрсетілетін қызметтер нарығының жетіспеушілігі
 Недостаток рынка предоставляемых услуг
3.9 Білікті қызметкерлердің жетіспеушілігі
Недостаток квалифицированных работников
3.10 Басқалар
 Другие

4. Сіз өз кəсіпорныңыздағы экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз?
Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии?

Зерттеу кезінде1

На момент обследо-
вания1

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы тоқсанда
В текущем квартале по сравне-

нию с предыдущим

Ағымдағы тоқсанмен 
салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квартале по срав-
нению с текущим

жа
қс

ы
хо

ро
ш

о

қанағат-
танарлық
удовлет-

вори-
тельно

на
ш

ар
пл

ох
о

жақсару
улучше-

ние

өзгеріс-
сіз 

без из-
мене-
ний

нашар-
лау

ухудше-
ние

жақсару
улучше-

ние

өзгеріс-
сіз без 
измене-

ний

нашарлау
ухудше-

ние

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда зерттеу кезіндегі жағдай көрсетіледі
1Здесь указывается ситуация на момент обследования 
5. Сіз келесі тоқсанда инвестицияларды жүзеге асыруды жоспарлайсыз ба? Егер жүзеге 
асыратын болсаңыз, онда қандай инвестицияларды жүзеге асыруды жоспарлайсыз?
Собираетесь ли Вы осуществлять инвестиции в следующем квартале? Если да, то какие ин-
вестиции собираетесь осуществить?

5.1 Ескі жабдықтарды ауыстыру
 Замена старого оборудования

5.5 Жаңа технологияларды 
енгізуге инвестициялар 
Инвестиции во внедрение но-
вых технологий

5.2 Абоненттердiң саны өзгермеген 
кезде жаңа өндiрiстік қуаттар енгiзу 
 Ввод новых производственных мощ-
ностей при неизменном числе або-
нентов

 5.6 Материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді ұтымды 
етуге инвестициялар
Инвестиции в рационализацию 
материально-технического обе-
спечения

 5.3 Абоненттердiң санын көбейту 
мақсатымен өндiрiстік қуаттарды 
кеңейту 
Расширение производственных мощ-
ностей с целью увеличения числа 
абонентов

 5.7 Басқалар
 Другие

5.4 Бар қызметтерді ұтымды етуге 
инвестициялар
Инвестиции в рационализацию суще-
ствующих услуг

6. Сонымен қатар, инвестицияларды жүзеге асыруда Сіздің мүмкіндігіңізді қандай 
факторлар шектейді?

Какие факторы, при этом, ограничивают Ваши возможности осуществлять инвестиции?

6.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет
 6.2 Қаржылан-
дыру көздерінің 
жетіспеушілігі:
Недостаток источ-
ников финансиро-
вания:

6.2.1 пайданың жеткіліксіздігі
недостаточность прибыли
6.2.2 кредит алудағы қиындықтар
трудности в получении кредита
6.2.3 коммерциялық кредиттің жоғары пайызы
высокий процент коммерческого кредита
6.2.4 міндеттемелер бойынша берешектің өсу 
қорқынышы
страх увеличения задолженности по обязательствам

6.3 Инвестициялық жобаны жүзеге асыру мерзімінің ұзақтығы
 Длительные сроки осуществления 
инвестиционного проекта

Кестенің жалғасы

6.4 Инвестициялық жоба құнының жоғары болуы
Высокая стоимость инвестиционного проекта
6.5 Білікті қызметкерлердің төмен деңгейі
Низкий уровень квалифицированного персонала
6.6 Жалпы экономикалық жəне саяси тұрақсыздық
Общая экономическая и политическая нестабильность
6.7 Техникалық факторлар
Технические факторы
6.8 Басқалар
Другие

7. Сіз бəсекеге қабілеттілікті арттыру үшін қандай шаралар қолданасыз?2

Какие меры Вы предпринимаете для повышения конкурентоспособности? 2

7.1 Тұтынушылардың 
сұраныстарын зерделеу
Изучение запросов потребителей

7.8 Жабдықтарды жаңғырту
Модернизация оборудования

7.2 Шығындарды төмендету
Снижение издержек

7.9 Жаңа жабдықтарды са-
тып алу
Закупка нового оборудования

7.3 Жарнамалық компания
Рекламная компания

7.10 Менеджментті жақсарту
Улучшение менеджмента

7.4 Бəсекелестерді зерделеу
Изучение конкурентов

 7.11 Қосымша қызмет түрлеріне 
мемлекеттік лицензия алу
Получение государственной ли-
цензии на дополнительные виды 
деятельности

7.5 Қызмет көрсету сапасын арт-
тыру
Повышение качества услуг

7.12 Франчайзинг тəжірибесін 
қолдану
Применение практики фран-
чайзинга

7.6 Қызметтің жаңа түрлерін ой-
лап табу
Создание новых видов услуг

7.13 Жаңа технологияларды 
енгізу
Внедрение новых технологий

7.7 Қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру
 Повышение квалификации пер-
сонала

7.14 Басқалар
Другие

8. Сіз өз салаңыздың нарығында кəсіпорныңыздың көрсететін қызметтерінің бəсеке 
деңгейін қалай бағалайсыз?

Как Вы оцениваете уровень конкуренции услуг своего предприятия на рынках своей от-
расли?

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Көрсеткіштердің 
аумаққа тиесілігі
Территориальная 

принадлежность по-
казателей

Жоғары 
деңгей

Высокий 
уровень

Орташа 
деңгей

Средний 
уровень 

Төмен 
деңгей
Низкий 
уровень

Бəсекеге 
қабілетсіз 

Неконкуренто-
способна

Бағалау 
қиын

Трудно 
оценить

А Б 1 2 3 4 5
8.1  Қазақстаннан

 Из Казахстана
8.2  ТМД3 елдерінен

 Из стран СНГ3

8.3 ТМД-дан тыс ел-
дерден 
 Из стран вне СНГ

9. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар əсер 
етеді?

Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции 
(работ, услуг)?

9.1 Материалдарға шығындар
Затраты на материалы

9.4 Жабдықтарды ұстауға жəне 
пайдалануға шығындар
Затраты на содержание и экс-
плуатацию оборудования

9.2 Коммуналдық қызметтерге 
шығындар 
Затраты на коммунальные 
услуги

9.5 Басқалар 
Другие
 

9.3 Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

Ескертпе: 
Примечание:
2Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында жарты 
жылдықтағы деректер толтырылады 
2Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года
3 ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
3 СНГ – Содружество Независимых Государств

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 20-қосымша

«Байланыс кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы» (коды 282103046, индексі КСВ-1, 

кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Байланыс кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» 
(коды 282103046, индексі КСВ-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік стати-
стика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-
бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Байланыс кəсіпорындарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 282103046, индексі КСВ-1, кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық пікірді 
зерделеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып табылады 
жəне нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа болжамды көрсетеді.

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) басшылары 
тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін өзгерістерін 
(өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қаржы нəтижелерін) 
бағалайды. 

Сұраққа жауап бере отырып, жауап «√» белгісімен сəйкес торда көрсетіледі. Жауап əрбір 
сұраққа беріледі.

3, 5, 6, 7, 9 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуіне 
болады.

3. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 6 қарашадағы
        № 157 бұйрығына 19-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 19 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 6 ноября 2017 года № 157

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 282103051
Код статистической формы 282103051 

                       Сауда кəсіпорындарының қызметін 
КТ-001                    конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы
   Анкета конъюнктурного обследования 
                        деятельности торговых предприятий
Тоқсандық Есепті кезең         тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период    квартал       год 

Қызметінің негізгі түрі «Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоцикл дерді 
жөндеу» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сəйкес ЭҚЖЖ 
45.11, 45.19, 45.3, 45.4, 46, 47.1 - 47.9) болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) 

олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным видом 
деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (соглас-
но кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 45.11, 45.19, 
45.3, 45.4, 46, 47.1 - 47.9)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода

БСН коды
код БИН         

Құрметті басшы!
Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы-шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.
Уважаемый руководитель!

В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений финансово-хо-
зяйственной деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Cіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін қалай 
бағалайсыз?

Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего предприятия?
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Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы тоқсанда
В текущем квартале 
по сравнению с пре-

дыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квар-
тале по сравнению 

с текущим
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А Б 1 2 3 4 5 6
1.1  Тауар айналымының көлемі

 Объем товарооборота
1.2 Тауарлардың негізгі топтары бойын-

ша орташа баға
 Цены в среднем по основным группам 
товаров

1.3 Қаржы ре-
сурстарымен 
қамтамасыз 
етілуі
Обеспеченность 
финансовыми 
ресурсами

1.3.1 меншікті
собствен- ными
1.3.2 кредиттер 
 мен 
қарыздар
кредитными и за-
емными

1.4 Мерзімі өткен 
берешек
Просроченная за-
долженность

1.4.1 дебиторлық
 дебиторская
1.4.2 міндеттеме- 
лер бойынша
по обязательст-
вам

1.5 Тауар қорларының деңгейі
 Уровень товарных запасов

1.6 Тұтынушылар сұранысы
 Потребительский спрос

1.7 Кəсіпорындағы жұмыспен 
қамтылғандар саны Численность за-
нятых на предприятии

1.8 Сауда үстеме бағасының орташа 
мөлшері
 Средний размер торговых наценок

1.9  Сауда 
 желісі
 Торговая
 сеть

1.9.1 сауда нүктелері
 торговые точки
1.9.2 сауда алаңы
 торговая площадь

1.10 Тауар айналымы көлемінде отандық 
жəне импорттық тауарлардың 
арақатынасы
 Соотношения в объеме товарооборота 
отечественных и импортных товаров

2. Сіздің кəсіпорныңыздың қалыпты жұмыс істеуіне қандай факторлар кедергі 
жасайды?

Какие факторы препятствуют нормальной работе Вашего предприятия?

2.1 Шектеу жоқ
Ограничений нет

2.7 Сатып алу сұранысының 
төмендеуi 
 Снижение покупательско-
го спроса

2. 2 Меншікті қаржы ресурстарының 
жетіспеушілігі
 Недостаточность собственных финансо-
вых ресурсов

2.8 Жоғары жалдау ақысы
 Высокая арендная плата 

2.3 Өнім берушілермен уақтылы есеп 
айырыспау
 Несвоевременность расчетов с по-
ставщиками

2.9 Жоғары көлік 
шығындары
 Высокие транспортные рас-
ходы 

2.4 Тауарлардың сақталуын 
қамтамасыз ететін қоймалардың 
жетіспеушілігі
Недостаток складских помещений, обе-
спечивающих сохранность товаров

2.10 Кредит алу 
қиындықтары
 Сложности с получением 
кредита 
 

2.5 Жоғары кедендік баждар 
 Высокие таможенные пошлины

2. 11 Басқалар
 Другие

2.6 Ішкі нарықтағы бəсекелестіктің 
жоғарылауы
Возросшая конкуренция на внутрен-
нем рынке

3. Сауда кəсіпорындарының қалауы
 Предпочтение торговых предприятий

Сауда бойынша
По торговле

Себептер бойынша
По причине

3.1 Импорттық тауарлармен
 Импортными товарами

сатып алудың анағұрлым ұтымды 
жағдайы
более выгодных условий закупки
олардың тез айналымдылығы
быстрой их оборачиваемости
сақтау мерзімдерінің ұзақтығы
длительных сроков хранения

3.2 Отандық тауарлармен
 Отечественными товарами

тауарлық түрінің жақсаруы
лучшего товарного вида
басқалар
другие

4. Кəсіпорныңыздағы қаржы-экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз?
 Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии?

Өткен тоқсанмен салыстырғанда 
ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале по сравнению с пре-
дыдущим

Ағымдағы тоқсанмен салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем квартале по сравнению с 
текущим

жақсару
улучшение

өзгеріссіз
без изме-

нений

нашарлау
ухудшение

жақсару
улучшение

өзгеріссіз
без изме-

нений

нашарлау
ухудшение

5. Сіз өз салаңыздың нарығында кəсіпорныңыздың көрсететін қызметтерінің 
бəсекелестік деңгейін қалай бағалайсыз?1

Как Вы оцениваете уровень конкуренции услуг своего предприятия на рынках своей от-
расли?1
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А Б 1 2 3 4 5
5.1 Қазақстаннан

Из Казахстана
5.2  ТМД2елдерінен

Из стран СНГ2

5.3 ТМД-дан тыс елдерден 
 Из стран вне СНГ

6. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар əсер 
етеді?

 Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции (работ,услуг)?

6.1 Материалдарға шығындар
Затраты на материалы

6.5 Жабдықтарды ұстауға жəне 
пайдалануға шығындар
Затраты на содержание и экс-
плуатацию оборудования

6.2 Коммуналдық қызметтерге, 
жалға алу шығындар 
Затраты на коммунальные 
услуги

6.6 Басқалар 
Другие 

6.4 Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

7. Мемлекеттік бағдарламалардың қандай шараларын ең тиімді деп есептейсіз?
 Какие меры государственной поддержки считаете наиболее эффективными? 

7.1 Банк кредиттері бойынша 
ішінара кепілділігі
Частичное гарантирование по 
кредитам банков 

7.7 Технологияларды са-
тып алу 
Приобретение технологий

7.2 Лизинг 
Лизинг 

7.8 Қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру
Повышение квалификации 
персонала

7.3 Инновациялық гранттар
Инновационные гранты

7.9 Салықтық жəне кедендік 
преференциялар
Налоговые и таможенные пре-
ференции 

7.4 Жеңілдіктелген кредиттеу
Льготное кредитование 

7.10 Натуралық гранттар (жер 
учаскелер, ғимараттар, 
құрылыстар)
Натурные гранты (земельные 
участки, здания, сооружения)

7.5 Кредиттік мөлшерлемелерді 
субсидиялау 
Субсидирование кредитных 
ставок 

7.11 Əкімшілік тосқауылдарды 
жою
Устранение административ-
ных барьеров 

7.6 Жалданған өндірістік 
алаңдарды субсидиялау
Субсидирование арендных 
производственных площадей 

7.12 Басқалар 
Другие 

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында жарты 
жылдықтағы деректер 
 толтырылады
1 Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года
2ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
2 СНГ – Содружество Независимых Государств

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись



20 7 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Жалғасы 21-бетте) 

(Соңы. Басы 14-19-беттерде) 
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

 Место для печати (при наличии)
Ескертпе: 
Примечание:
3Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 22-қосымша

«Сауда кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы» (коды 282103051, индексі КТ-001, кезеңділігі тоқсандық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Сауда кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103051, индексі КТ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру бойынша нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Сауда кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнама-
сы» (коды 282103051, индексі КТ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық пікірді 
зерттеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып табылады жəне 
нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа болжамды көрсетеді.

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) басшылары 
тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін өзгерісін 
(өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қызметтің қаржы нəтижелерін) 
бағалайды. 

Сұраққа жауап бере отырып, жауап «√» белгісімен сəйкес торда көрсетіледі. Жауап əрбір 
сұраққа беріледі.

2, 6, 7 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуіне болады.
3. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 6 қарашадағы
        № 157 бұйрығына 23-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 23 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения        от 6 ноября 2017 года № 157

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 282103049
Код статистической формы 282103049 
     Көлік кəсіпорындарының қызметін 
КТР-1   конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы 
   Анкета конъюнктурного обследования 
   деятельности предприятий транспорта

Тоқсандық Есепті кезең          тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период    квартал       год 
 
Қызметінің негізгі түрі «Көлік» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші нің код-
тарына сəйкес ЭҚЖЖ 49-51) болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным видом 
деятельности «Транспорт» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической 
деятельности – ОКЭД 49-51)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода
 
БСН коды
код БИН         

Құрметті басшы!
Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы – шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.
Уважаемый руководитель!

В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений финансово-хо-
зяйственной деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Сіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін қалай 
бағалайсыз?

Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего предприятия?

Ж
ол
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Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы 
тоқсанда

В текущем кварта-
ле по сравнению с 

предыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем 
квартале по срав-
нению с текущим
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А Б 1 2 3 4 5 6
1.1 Кəсіпорындағы жұмыспен қамтылғандар 

саны Численность занятых на предприятии
1.2 Жүк айналымы көлемі

Объем грузооборота
1.3 Жолаушы айналымы көлемі

 Объем пассажирооборота
1.4 Қаржы ресурс-

тарымен қамта-
масыз етілуі
Обеспеченность 
финансовыми ре-
урсами

1.4.1 меншікті
собствен-ными
1.4.2 кредиттер жəне 
қарыздар
кредитны-ми и за-
емными

1.5 Инвестициялар
Инвестиции

1.5.1 негізгі капиталға
 в основной капитал
соның ішінде:
1.5.2 жабдық-тарға
 в том числе:
в оборудова-ние

1.6 Кəсіпорынның өнімдеріне жалпы 
сұраныс Общий спрос на продукцию
предприятия

1.7 Мерзімі өткен 
берешек
Просроченная 
задолженность

1.7.1 дебиторлық
 дебиторская
1.7.2 міндеттеме- лер 
бойынша
 по обязательст-вам

1.8 Қызметкерлердiң еңбекақысы бойынша 
берешек  Задолженность по оплате труда 
работников

1.9 Таза пайда
Чистая прибыль

2. Сіз өз кəсіпорныңыздың негізгі қызмет түрі құнының өзгеруін қалай бағалайсыз? 
Как Вы оцениваете изменение стоимости основного вида услуг Вашего предприятия?
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Қызмет түрі атауы
Наименование услуг

Жоғарылауы, 
қарқынмен:
Повышение, 

темпами:
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А Б 1 2 3 4 5
2.1 Жүк тасымал-

дауға На пере-
возки грузов

өткен тоқсанмен салыс-
тырғанда ағымдағы тоқсанда
в текущем квартале 
по сравнению с предыдущим
ағымдағы тоқсанмен салыс-
тырғанда келесі тоқсанда
в следующем квартале 
по сравнению с текущим

2.2 Жолау-
шыларды 
тасымал-дауға 
На перевозки 
пассажи-ров

өткен тоқсанмен салыс-
тырғанда ағымдағы тоқсанда
в текущем квартале 
по сравнению с предыдущим
ағымдағы тоқсанмен салыс-
тырғанда келесі тоқсанда
в следующем квартале 
по сравнению с текущим

3. Материалдық-техникалық база
 Материально-техническая база

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Молынан
Более чем 
достаточно

Жеткілікті
Достаточно

Жеткіліксіз
Недостаточно

А Б 1 2 3
3.1 Көлік құралдары

Транспортные средства
3.2 Қосалқы жабдықтар

Вспомогательное обору-
дование

3.3 Жанар-жағармай матери-
алдары Горюче-смазочные 
материалы

4. Сіздің кəсіпорныңыздың қызметі көлемінің өсуін қандай факторлар шектейді?
Какие факторы ограничивают увеличение объемов услуг Вашего предприятия?

4.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет

 4.6 Білікті қызметкерлердің 
жетіспеушілігі Недостаток квалифициро-
ванных работников

4.
2 
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4.2.1 отандық, 
 мемлекеттің 
 қатысуымен
 отечественных, 
 с государственным 
 участием 

4.7 Ақшалай 
қаражаттың 
жетіспеушілігі:
 Недостаточность 
денежных 
средств:

4.7.1 меншікті
 собственных

4.2.2 отандық, 
 мемлекеттің 
 қатысуынсыз
 отечественных, 
 без государственного 
 участия 

4.7.2 кредиттер жəне 
қарыздар
 кредитных и заемных

4.2.3 шетелдік 
 иностранных

4.3 Тапсырыс берушілердің 
төлемге қабілетсіздігі
Неплатежеспособность заказчиков

 4.8 Қосалқы жабдықтардың, қосалқы 
бөлшектердің жетіспеушілігі
 Недостаток вспомогательного 
 оборудования, запчастей

4.4 Материалдық-техникалық 
базаның тозуы Изношенность 
материально-технической базы

4.9 Басқалар
 Другие

4.5 Көлік құралдарының 
жетіспеушілігі Недостаток транс-
портных средств

5. Сіз өз кəсіпорныңыздағы экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз?
Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии?

Зерттеу кезінде1

На момент обследо-
вания1

Өткен тоқсанмен салыс-
тырғанда ағымдағы тоқсанда
В текущем квартале по сравне-

нию с предыдущим

Ағымдағы тоқсанмен 
салыстырғанда келесі 

тоқсанда
В следующем квартале по срав-

нению с текущим
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6. Зерттеу кезінде Сіздің инвестицияларды жүзеге асыру мүмкіндігіңізді қандай 
факторлар шектейді?

Какие факторы, на момент обследования, ограничивают Ваши возможности осущест-
влять инвестиции?

6.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет

6.5 Жалпы экономикалық 
жəне саяси тұрақсыздық
Общая экономическая и поли-
тическая нестабильность

Ескертпе:
Примечание: 
1Мұнда зерттеу кезіндегі жағдай көрсетіледі
1Здесь указывается ситуация на момент обследования 

6.2 Қаржыландыру 
көздерінің 
жетіспеушілігі:
 Недостаток источни-
ков финансирования:

6.2.1 пайда мен меншікті 
қаражаттардың 
жеткіліксіздігі
 недостаток прибыли и 
собственных средств

6. 6 Инвестициялық жоба-
ны жүзеге асыру мерзімінің 
ұзақтығы
 Длительные сроки осущест-
вления инвестиционного 
проекта

6.2.2 кредит алудағы
 қиындықтар
 трудности в получении
 кредита

6.7 Инвестициялық жоба 
құнының жоғары болуы
Высокая стоимость инвести-
ционного проекта

6.3 Мемлекеттік инвестициялардың шектеулігі 
Ограниченность государственных инвестиций

6.8 Басқалар
Другие

6.4 Коммерциялық кредиттің жоғары пайызы 
Высокий процент коммерческого кредита

7. Сіз өз салаңыздың нарығында кəсіпорныңыздың көрсететін қызметтерінің бəсеке 
деңгейін қалай бағалайсыз?2

Как Вы оцениваете уровень конкуренции услуг своего предприятия на рынках своей от-
расли?2
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А Б 1 2 3 4 5
7.1  Қазақстаннан

 Из Казахстана
7.2  ТМД3 елдерінен

 Из стран СНГ3

7.3  ТМД-дан тыс елдерден 
 Из стран вне СНГ

8. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар əсер 
етеді?

 Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции (работ,услуг)?

8.1 Көлік қаражатына шығындар
Затраты на транспортные сред-
ства

8.4 Жабдықтарды ұстауға жəне 
пайдалануға шығындар
Затраты на содержание и экс-
плуатацию оборудования

8.2 Коммуналдық қызметтерге 
шығындар  Затраты на комму-
нальные услуги

8.5 Басқалар 
Другие

8.3  Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

Ескертпе:
Примечание: 
2 Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында жарты 

жылдықтағы деректер толтырылады 
2 Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года
3ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
3 СНГ – Содружество Независимых Государств

9. Сіздің кəсіпорныңыз бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысады ма?

 Участвует ли Ваше предприятие в государственных программах по поддержке бизнеса? 

Кезеңі 
Периоды 

Иə 
Да 

Жоқ 
 Нет 11

А Б 1 2
9.1 Өткен тоқсанда 

В предыдущем квартале
9.2 Ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале 
9.3 Келесі тоқсанда 

В следующем квартале 
10. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысқаннан кейін қандай экономикалық əсер 

болды?
 Каков был экономический эффект от участия в государственной программе? 

10.1 Жұмысшылар санын 
көбейту (сақтау)
Увеличение (сохранение) чис-
ленности работников 

10.4 Көрсетілген қызметтің 
көлемін көбейту 
Увеличение объемов ока-
занных услуг 

10.2 Қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру
Повышение квалификации 
персонала

10.5 Салықтық базаны көтеру
Увеличение налоговой базы

10.3 Жабдықтарды жаңғырту
Модернизация оборудования

 
10.6

Басқалар 
Другие 

11. Мемлекеттік бағдарламалардың қандай шараларын ең тиімді деп есептейсіз?
 Какие меры государственной поддержки считаете наиболее эффективными? 

11.1 Банк кредиттері бойынша 
ішінара кепілділігі
Частичное гарантирование по 
кредитам банков 

11.7 Технологияларды са-
тып алу 
Приобретение технологий

11.2 Лизинг 
Лизинг 

11.8 Салықтық преференциялар
Налоговые преференции 

11.3
Инновациялық гранттар 
Инновационные гранты

11.9 Натуралық гранттар (жер 
учаскелер, ғимараттар, 
құрылыстар)
Натурные гранты (земельные 
участки, здания, сооружения)

11.4 Жеңілдіктелген кредиттеу
Льготное кредитование 

11.10 Əкімшілік тосқауылдарды 
жою
Устранение административ-
ных барьеров 

11.5 Кредиттік мөлшерлемелерді 
субсидиялау Субсидирование 
кредитных ставок 

11.11 Басқалар 
Другие 

11.6 Жалданған өндірістік 
алаңдарды субсидиялау
Субсидирование арендных про-
изводственных площадей 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 24-қосымша

«Көлік кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103049, индексі КТР-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Көлік кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103049, индексі КТР-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне «Көлік кəсіпорындарының қызметін конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы» (коды 282103049, индексі КТР-1, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады: 
қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне байланыссыз еңбек шарты бой-

ынша қабылданған адамдар саны.
3. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық пікірді 

зерделеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып табылады 
жəне нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа болжамын көрсетеді.

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) басшылары 
тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін өзгерістерін 
(өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қаржы нəтижелерін) 
бағалайды. 

Сұраққа жауап бере отырып, жауап «√» белгісімен сəйкес торда көрсетіледі. Жауап əрбір 
сұраққа беріледі.

4, 6, 8, 11 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуіне болады.
4. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 6 қарашадағы
        № 157 бұйрығына 25-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 25 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения            от 6 ноября 2017 года № 157

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 282103050
Код статистической формы 282103050 
   Туристік ұйымдардың қызметін 
                конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы
КТУ-001                     Анкета конъюнктурного обследования 
                     деятельности туристских организаций

Тоқсандық Есепті кезең          тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период    квартал       год 

Қызметінің негізгі түрі «Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі» 
(Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сəйкес ЭҚЖЖ 
79.11-79.12) болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылым дық 
бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения с основным видом 
деятельности «Деятельность туристских агентств и операторов» (согласно кодам Общего 
классификатора видов экономической деятельности – ОКЭД 79.11-79.12)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода
 
БСН коды
код БИН         

Құрметті басшы!
Сізден сауалнамада өз кəсіпорныңыздың қаржы-шаруашылық қызметіндегі 

ағымдағы жəне күтілетін өзгерістерге баға қоюыңызды сұраймыз.
Уважаемый руководитель! 

В анкете просим проставить Вашу оценку текущих и ожидаемых изменений финансово-хо-
зяйственной деятельности Вашего предприятия.

Өз жауабыңызды тиісті торда «√» белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
Пожалуйста, укажите Ваш ответ в соответствующей клетке знаком «√»

1. Сіз өз кəсіпорныңыздың қызметінің келесі көрсеткіштерінің өзгерісін қалай 
бағалайсыз?

Как Вы оцениваете изменения следующих показателей деятельности Вашего предприятия? 

Ж
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Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы 
тоқсанда

В текущем кварта-
ле по сравнению с 

предыдущим

Ағымдағы 
тоқсанмен 

салыстырғанда 
келесі тоқсанда

В следующем 
квартале по срав-
нению с текущим
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А Б 1 2 3 4 5 6
1.1 Көрсетілген қызметтер көлемі 

 Объем оказанных услуг 

1.2 Кəсіпорында жұмыспен 
қамтылғандардың саны 
Численность занятых на предприятии

1.3 Жолдамалардың құны 
 Стоимость путевок 

1.4 Сіздің ұйымыңыздың қызметтеріне 
сұраныс 
Спрос на услуги Вашей организации 

1.
5.

Ту
ри

ст
ер

 с
ан

ы
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ту

ри
ст

ов 1.5.1 кіру 
 туризмі
 въездной 
 туризм

1.5.1.1 ТМД1 елдерінен
 из стран СНГ1

1.5.1.2 əлемнің басқа 
 елдерінен 
 из других  стран мира

1.5.2 шығу
 туризмі
 выезд -
 ной 
 туризм

1.5.2.1 ТМД елдеріне
 в страны СНГ
1.5.2.2 əлемнің басқа
 елдеріне
 в другие  страны 
 мира

1.5.3 ішкі туризм 
 внутренний туризм

1.6 Таза пайда 
 Чистая прибыль 

Ескертпе:
Примечание:
 Мұнда жəне бұдан əрі – ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
1 Здесь и далее – СНГ – Содружество Независимых Государств

2. Сіздің кəсіпорныңыздың қалыпты жұмыс істеуіне қандай факторлар кедергі 
жасайды? 

Какие факторы препятствуют нормальной работе Вашего предприятия? 

2.1 Шектеу жоқ
 Ограничений нет 

2.5 Визаны ресімдеу кезіндегі 
жоғары баждар Высокие пошлины 
при оформлении виз

2. 2 Меншікті қаржы ресурстарының 
жетіспеушілігі
Недостаточность собственных финансо-
вых ресурсов

2.6 Ішкі нарықтағы бəсекенің 
жоғарылауы
Возросшая конкуренция на внутрен-
нем рынке

2.3 Басқа туристік ұйымдармен есеп 
айырысудың уақтылы жүргізілмеуі
Несвоевременность расчетов с другими 
туристскими организациями

2.7 Сатып алу сұранысының 
төмендеуі
 Снижение покупательского спроса
 

2.4 Мамандандырылған орналастыру 
орындарының (шипажайлар, емдеуі 
бар пансионаттар, шипажай-емдеу 
сауықтыру орындары, демалыс 
үйлері мен базалар) жеткіліксіздігі 
 Недостаток специализированных 
средств размещения (санатории, панси-
онаты с лечением, санатории-профилак-
тории, дома и базы отдыха)

2.8 Басқалар
 Другие 

3. Туристер туризмнің қай түріне басымдық береді жəне неліктен? 
Какому виду туризма туристы отдают предпочтение и почему? 

Туризм түрі бойынша
По виду туризма

Мына себептер бойынша
По причине

3.1 Келу
 Въездной

3.1.1 ТМД 
елдерінен
 из стран СНГ

3.4 анағұрлым дамыған туристік 
инфрақұрылым
более развитой туристской инфраструктуры

3.1.2 əлемнің 
басқа елдерінен
 из других стран 
мира 

3.5 туристерге қызмет көрсетудің жоғары 
сапасы
лучшего качества обслуживания туристов

3.2 Шығу
 Выездной

3.2.1 ТМД 
елдеріне
 в страны СНГ 

3.6 жолдамалардың анағұрлым тиімді 
құны
более выгодной стоимости путевок

3.2.2 əлемнің 
басқа елдерінен
 в другие страны 
мира

3.7 мамандандырылған орналастыру 
орындарының кең таңдауы
большого выбора специализированных 
средств размещения

3.3 Ішкі туризм
Внутренний туризм

3.8 көліктің барлық түрлеріне жолау-
шыларды тасымалдау бағалары мен 
тарифтерінің өзгеруі
изменения цен и тарифов пассажирских 
перевозок на все виды транспорта
3.9 басқалар другие 

4. Сіз өз кəсіпорныңыздағы экономикалық ахуалды қалай бағалайсыз? 
 Как Вы оцениваете экономическую ситуацию на Вашем предприятии? 

Зерттеу кезінде2

На момент обследования2
Өткен тоқсанмен 
салыстырғанда 

ағымдағы тоқсанда
В текущем квартале по 

сравнению с предыдущим

Ағымдағы тоқсанмен 
салыстырғанда келесі 

тоқсанда
В следующем квартале по 

сравнению с текущим
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жақсару 
улучше-

ние

өзге-
ріссіз 
без из-
мене-
ний
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лау

ухудше-
ние
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ру 

улучше-
ние

өзгеріс-
сіз 

без из-
мене-
ний

нашарлау
ухудше-

ние

5. Бəсекеге қабілеттілікті арттыруға Сіз қандай шаралар қолданасыз?3 
Какие меры Вы предпринимаете для повышения конкурентоспособности? 3

5.1 Тұтынушылардың 
сұраныстарын зерделеу
Изучение запросов потре-
бителей

5.6 Туристік қызметтер саласын кеңейту 
 Расширение сферы туристских услуг

5.2 Шығындарды азайту
Снижение издержек

5.7 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру
 Повышение квалификации персонала

5.3 Жарнамалық компания
 Рекламная компания

5.8 Менеджментті жақсарту
 Улучшение менеджмента

5.4 Бəсекелестерді зерделеу
Изучение конкурентов

5.9 Қызметтің қосымша түрлеріне 
мемлекеттік лицензия алу
 Получение государственной лицензии на до-
полнительные виды деятельности

5.5 Қызметтердің сапасын 
жоғарылату
 Повышение качества услуг

5.10 Басқалар
 Другие 

6. Сіз өз салаңыздың нарығында кəсіпорныңыздың көрсететін қызметтерінің 
бəсекелестік деңгейін қалай бағалайсыз? 

Как Вы оцениваете уровень конкуренции услуг своего предприятия на рынках своей от-
расли? 

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Көрсеткіштердің 
аумаққа тиістілігі
Территориальная 

принадлежность по-
казателей

Жоғары 
деңгей

Высокий
уровень

Орташа 
деңгей

Средний 
уровень

Төмен 
деңгей
Низкий 
уровень

Бəсекеге 
қабілетсіз 

Неконкурен-
тоспособна

Бағалау 
қиын

Трудно 
оценить

А Б 1 2 3 4 5
6.1  Қазақстаннан 

 Из Казахстана
6.2  ТМД елдерінен

 Из стран СНГ
6.3  ТМД-дан тыс ел-

дерден
 Из стран вне СНГ

Ескертпе:
Примечание:
2Мұнда зерттеу кезіндегі жағдай көрсетіледі
2Здесь указывается ситуация на момент обследования 
3Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың маусымында жəне желтоқсанында жарты 

жылдықтағы деректер 
 толтырылады 
3Здесь и далее заполняются данные за полугодие в июне и декабре отчетного года

7. Өнімнің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құнына көбірек қандай факторлар əсер 
етеді?

 Какие факторы оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции (работ, 
услуг)?

7.1 Материалдарға шығындар
Затраты на материалы

7.4 Жабдықтарды ұстауға жəне 
пайдалануға шығындар
Затраты на содержание и эксплуа-
тацию оборудования

7.2 Коммуналдық қызметтерге 
шығындар 
Затраты на коммунальные 
услуги

7.5 Тараптық ұйымдардың 
көрсетілетін қызметтеріне 
құқықтарды сатып алу шығындар
Затраты на приобретение прав на 
услуги сторонних организаций 

7.3 Еңбек ақыға шығындар 
Затраты на оплату труда

7.6 Басқалар 
Другие 

8. Сіздің кəсіпорныңыз бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысады ма?

 Участвует ли Ваше предприятие в государственных программах по поддержке бизнеса? 

Кезеңі 
Периоды 

Иə 
Да 

Жоқ 
 Нет 10

А Б 1 2
8.1 Өткен тоқсанда

В предыдущем квартале
8.2 Ағымдағы тоқсанда

В текущем квартале
8.3 Келесі тоқсанда 

В следующем квартале 

9. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысқаннан кейін қандай экономикалық əсер 
болды?

 Каков был экономический эффект от участия в государственной программе? 

9.1 Жұмысшылар санын көбейту 
(сақтау)
Увеличение (сохранение) чис-
ленности работников 

9.4 Туристік қызметтің спектрін 
кеңейту
Расширение спектра туристи-
ческих услуг 

9.2 Қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру Повышение квалифи-
кации персонала

9.5
Салықтық базаны көтеру
Увеличение налоговой базы 

9.3 Көрсетілген қызметтің көлемін 
көбейту 
Увеличение объемов оказанных 
услуг 

9.6 Басқалар 
Другие 

10. Мемлекеттік бағдарламалардың қандай шараларын ең тиімді деп есептейсіз?
 Какие меры государственной поддержки считаете наиболее эффективными? 

10.1 Банк кредиттері бойынша 
ішінара кепілділігі
Частичное гарантирование по 
кредитам банков 

10.7 Технологияларды сатып алу 
Приобретение технологий

10.2 Лизинг 
Лизинг 

10.8 Салықтық преферен циялар
Налоговые преференции 

10.3 Инновациялық гранттар 
Инновационные гранты

10.9 Натуралық гранттар (жер 
учаскелер, ғимараттар, 
құрылыстар)
Натурные гранты (земельные 
участки, здания, сооружения)

10.4 Жеңілдіктелген кредиттеу
Льготное кредитование 

10.10 Əкімшілік тосқауылдарды жою
Устранение административных 
барьеров 

10.5 Кредит мөлшерлемелерді 
субсидиялау 
Субсидирование кредитных 
ставок 

10.11 Басқалар 
Другие 

10.6 Жалданған өнідірістік 
алаңдарды субсидиялау
Субсидирование арендных 
производственных площадей 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание: 

4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 26-қосымша

«Туристік ұйымдардың қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103050, индексі КТУ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Туристік ұйымдардың қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» (коды 
282103050, индексі КТУ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Туристік ұйымдардың қызметін конъюнктуралық зерттеу сауалнамасы» 
(коды 282103050, индексі КТУ-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды. 

2. Кəсіпорындардың (ұйымдардың) қаржы-шаруашылық қызметін байқау қоғамдық пікірді 
зерделеуге негізделеді. Жиналған ақпарат өзінің сипаты жағынан сапалы болып табылады 
жəне нақты қалыптасқан жағдайды, сондай-ақ жақын арадағы болашаққа болжамды көрсетеді.

Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіпорындардың (ұйымдардың) басшылары 
тапсырады. 

Респонденттер «ұлғаю-азаю», «жақсару-нашарлау», «өзгеріссіз» баламаларының 
шеңберінде шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты жəне күтілетін өзгерістерін 
(өнімдерді шығару жəне сату көлемдерін, өндірістік ресурстарды, қаржы нəтижелерін) 
бағалайды. Жауап əрбір сұраққа беріледі жəне сəйкес торда «√» белгісімен көрсетіледі.

2, 5, 7, 10 бөлімдерінде респондент сұраққа жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуіне болады.
3. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №157 бұйрығына 27-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының күші жойылды деп тануға жататын кейбір 

бұйрықтарының тізбесі

1. «Конъюнктуралық зерттеулер бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулық тарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
2014 жылғы 27 қазандағы № 25 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9895 болып тіркелген, 2015 жылы 2 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған).

2. «Конъюнктуралық зерттеулер бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2014 жылғы 27 қазандағы № 25 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 20 тамыздағы № 
123 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12081 болып 
тіркелген, 2015 жылы 12 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. «Кəсіпорындар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқау лардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12228 болып тіркелген, 2015 жылы 20 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған).

4. «Кəсіпорындар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқау лардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 6 қазандағы № 151 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы 
№ 291 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14572 болып 
тіркелген, 2017 жылы 12 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16000 болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 8 қараша             №162             Астана қаласы 

Мәдениет статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 235-нөмірде) 

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 91.01.2 «Оқырмандар залын, 
лекторийлар, көрсету залдарының қызметін қоса алғанда кітапхана қызметі» кодына 
сəйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности со-
гласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности – 91.01.2 «Библиотечная 
деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 27 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 27 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Кітапханалардың негізгі типтерін көрсетіңіз, бірлік
Укажите основные типы библиотек, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Кітапханалардың саны

Число библиотек
соның ішінде:
в том числе:

х х

1.1 ғылыми
научные

1.2 əмбебап 
универсальные 

1.3 арнайы
специальные

1.4 өзгелер
прочие

2 Əдебиеттерді беру пунктілерінің 
саны
Число пунктов выдачи литературы

3 Жылжымалы пунктілерінің саны
Число передвижных пунктов

4 1-жолдан балаларға арналған 
кітапханалардың саны
Из строки 1 – число библиотек для 
детей

2. Кітапханалар ғимараттарының (үй-жайларының) санын жəне олардың ауданын 
көрсетіңіз

Укажите число зданий (помещений) библиотек и их площадь

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Кітапхана ғимараттарының (үй-

жайларының) саны, бірлік
Число зданий (помещений) библиотек, 
единиц
одан:
из них:

х х

1.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-
жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях) 

1.2 авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии



7 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ 21РЕСМИ

(Жалғасы 22-бетте) 

(Жалғасы. Басы 20-бетте)

1.3 күрделі жөндеуді талап ететін
требует капитального ремонта

2 Кітапханалар ғимараттарының (үй-
жайларының) жалпы ауданы, шаршы метр
Общая площадь зданий (помещений) библио-
тек, квадратных метров

3. Кітапхана қызметтерінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
Укажите основные характеристики деятельности библиотеки

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Оқу залдарындағы орындар саны, бірлік

Число мест в читальных залах, единиц 
2 Пайдаланушылар саны – барлығы, адам

Число пользователей – всего, человек
2.1 одан – кітапханалардың интернет-ресурсын 

(порталын) пайдаланушылар саны
из них – число пользователей интернет-ресур-
са (портала) библиотек

3 Пайдаланушылардың жалпы санынан – ба-
лалар, адам
Из общего числа пользователей – детей, че-
ловек

4 Кітапханаға келушілер саны, адам
Число посещений библиотек, человек

4.1 одан – кітапханалардың интернет-ресурсы-
на (порталына) қатынау саны 
из них – число посещений интернет-ресурса 
(портала) библиотек 

4. Кітапхана қорының басылымдар тілдері бойынша қозғалысы туралы мəліметтерді 
көрсетіңіз, бірлік

Укажите сведения о движении библиотечного фонда по языкам изданий, единиц

Ж
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и
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Жылдың басында бары

Состоит на начало года

соның ішінде: 
в том числе:

х х х х х х х

1.1 мемлекеттік тілде
на государственном языке

1.2 орыс тілінде
на русском языке

1.3 басқа да тілдерде
на других языках

2 Жыл ішінде келіп түскені
Поступило в течение года
соның ішінде:
в том числе:

х х х х х х х

2.1 мемлекеттік тілде
на государственном языке

 2.2 орыс тілінде
на русском языке

2.3 басқа да тілдерде
на других языках

3 Жыл ішінде шығып қалғаны
Выбыло в течение года
соның ішінде:
в том числе:

х х х х х х х

3.1 мемлекеттік тілде
на государственном языке

3.2 орыс тілінде
на русском языке

3.3 басқа да тілдерде
на других языках

4 Жыл соңында бары
Состоит на конец года
соның ішінде:
в том числе:

х х х х х х х

4.1 мемлекеттік тілде
на государственном языке

4.2 орыс тілінде
на русском языке

4.3 басқа да тілдерде
на других языках

5. Кітапхана қорының жыл ішінде шығып қалғаны туралы мəліметтерді себептері 
бойынша көрсетіңіз, бірлік

Укажите сведения о выбытии в течение года библиотечного фонда по причинам, единиц

Ж
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В том числе

кіт
ап

 б
ас

па
сы

кн
иж

ны
е 

из
да

ни
я

эл
ек

тр
он

ды
қ ж

ет
кіз

гіш
 те

гі 
ба

сы
-

лы
мд

ар
из

да
ни

я 
на

 э
ле

кт
ро

нн
ых

 н
ос

ит
ел

ях

ау
ди

о/
ви

де
о 

ба
сы

лы
мд

ар
 а

уд
ио

/
ви

де
о 

из
да

ни
я

мерзімдік 
басылым-

дар
периоди-

ческие 
издания

ба
сқ

а 
да

 ə
де

би
ет

те
р

др
уг

ая
 л

ит
ер

ат
ур

а

га
зе

тт
ер

га
зе

ты
 ж

ур
на

лд
ар

жу
рн

ал
ы

А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Келесі себептер бойынша жыл 

ішінде шығып қалғаны
Выбыло в течение года по причинам
соның ішінде:
в том числе:

х х х х х х х

1.1 басқа кітапханаларға, басқа 
да ұйымдарға ақысыз негізде 
берілген 
безвозмездно передано другим би-
блиотекам, другим организациям

1.2 төтенше жағдайлар
чрезвычайные ситуации

1.3 басқа да себептер
другие причины

6. Кітапхана қорының жыл соңына білім салалары бойынша жағдайын көрсетіңіз, 
бірлік

Укажите состояние библиотечного фонда на конец года по отраслям знаний, единиц

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің 
атауы

Наименование 
показателей
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Жыл соңына білім 

салалары бойын-
ша бары
Состоит на конец 
года по отраслям 
знаний

2 одан балаларға 
арналғаны
из них для детей

х х х х х

7. Əдебиетті беру туралы мəліметтерді көрсетіңіз, бірлік
Укажите сведения о выдаче литературы, единиц

Ж
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Наименование показателей
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Жыл ішінде берілгені – барлығы

Выдано в течение года – всего
1.1 одан – балаларға 

из них – детям 
2 Жыл ішінде ауылдық жерде 

берілгені 
Выдано в течение года в сельской 
местности

8. Кітапханадағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың болуын 
көрсетіңіз, бірлік 

Укажите наличие информационно-коммуникационных технологий в библиотеке, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бар-
лығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Электронды каталогтың көлемі

Объем электронного каталога
2 Жалпы кітапхана қорынан цифрлық 

форматтағы құжаттар саны
Число документов из общего библиотечного 
фонда в цифровом формате 

3 Интернет желісіне қатынау мүмкіндігі бар 
кітапханалар саны
Число библиотек с доступом в сеть Интернет

3.1 одан – Интернет желісіне сымсыз техноло-
гиялар (Wi-Fi) арқылы қатынау мүмкіндігі 
бар 
из них – с доступом в сеть Интернет посред-
ством беспроводных технологий (Wi-Fi)

4 Компьютерлер саны
Число компьютеров

4.1 одан – пайдаланушыларға арналған ком-
пьютерлер саны
из них – число компьютеров для пользователей 

5 Көшірме – көбейту техникаларының саны 
Число копировально-множительной техники

5.1 одан – кəсіби кітап сканерлерінің саны
из них – число профессиональных книжных 
сканеров

6 Интернет-ресурстары саны
Число интернет-ресурсов

7 Телефон нөмірлерінің саны 
Число номеров телефонов

8 Көлік құралдарының саны
Число транспортных средств

9. Есепті жылдың соңындағы кітапхана қызметкерлерінің тізімдік санының құрамы 
туралы деректерді көрсетіңіз, адам

Укажите данные о составе списочной численности библиотечных работников на конец 
отчетного года, человек
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Барлығы

Всего
1.1 одан – ауылды 

жерлерде
из них – в сельской 
местности

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 162 бұйрығына 2-қосымша

«Кітапхана қызметі туралы есеп» (коды 211112094, индексі 1-кітапхана, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Кітапхана қызметі туралы есеп» (коды 211112094, индексі 1-кітапхана, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Кітапхана қызметі 
туралы есеп» (коды 211112094, индексі 1-кітапхана, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында «Мəдениет туралы» Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңында анықталған мəндердегі ұғымдар 
пайдаланылады.

3. Осы статистикалық нысанды толтыру кезінде Ақпарат, кітапхана жəне баспа ісі жөніндегі 
мемлекетаралық стандарттар (бұдан əрі – АКБІС МЕМСТ), 7.20-2000 «Кітапхана статистикасы» 
жəне 7.0-99 «Ақпараттық-кітапханалық қызмет, библиография. Терминдер жəне анықтамалар» 
МЕМСТ басшылыққа алынады.

Статистикалық нысанға енгізілетін деректер алғашқы есепке алу материалдарына 
– түгендеу кітаптарына, жиынтық есеп кітабына, кітапхана жұмысының күнделіктеріне, 
оқырмандар формулярларына негізделеді.

Егер құрылымдық бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды тапсыру бойынша 
өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жеріндегі статистика органдарына осы есепті тапсы-
рады. Егер құрылымдық бөлімшенің статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері 
болмаса, онда заңды тұлға есепті өзі орналасқан жеріндегі статистика органдарына олардың 
орналасқан жерлерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық бөлімшелері бөлінісінде тапсырады.

Кітапханалар мақсатты қолданылуы, тұтынушылар контингенті, қорлардың тақырыптық 
жəне түр құрамы бойынша сараланады.

4. Есепті жылы жұмыс істемеген, бірақ материалдық базасы бар кітапханалар 3-бөлімнің 
2-4-жолдарын жəне 7-бөлімді толтырмайды. 

5. 1-бөлімнің 1-жолында кітапханалық мекеме ретінде есепті бірлікке кітапхананың 
бөлімшесі саналатын кітап беру пунктілері, жылжымалы кітапханалардың барлық түрлері, 
оқу залдары, балалар бөліктемелеі қабылданбайды. Кітапханалардың бұл бөліктемелерінің 
кітап қорлары мен қызметі өздері құрамына кіретін кітапханалардың есебінде көрсетіледі. Бұл 
жолда кітапхана теңгеріміндегі құрылымдық (ведомстволық бағыныстағы) бірліктер саны (есеп 
берілген ұйымдар саны) көрсетіледі. 

1.1-жолда ғылыми кітапханалар, ғылымның дамуын қамтамасыз ететін, зерттеу қызметімен 
байланысты ғылыми мекемелер мен жекелеген тұлғалардың тиісті қор мен ақпараттық-іздестіру 
аппаратының негізінде ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыратын көрсетіледі. 

1.2-жолда əмбебап кітапханалар, тақырыптық жəне типологиялық шектеулерсіз қалыптасқан 
қорлар негізінде əр түрлі оқырман қажеттілігін қанағаттандыратын көрсетіледі. Əмбебап 
кітапханалар жалпыға қолжетімді, халықтың барлық топтарына немесе оқырмандардың кейбір 
санаттарына (балаларға, жасөспірімдерге) қызмет көрсетуге арналған болып табылады.

1.3-жолда арнайы кітапханалар – пайдаланушылардың кəсіби қажеттіліктерін жəне 
оқырмандардың ерекше топтарының арнайы қажеттіліктерін тиісті қор мен ақпараттық-
іздестіру аппаратының (патенттік-техникалық, зағип жəне нашар көретін азаматтарға арналған 
кітапханалар, ғылыми зерттеу институттары) негізінде қамтамасыз ететін кітапханалар 
көрсетіледі.

2-жолда əдебиеттерді беру пунктіне кітапханаларды пайдаланушылардың тұратын жері, 
жұмысы немесе оқу орны бойынша ұйымдастырылған кітапханалардың аумақтық оқшауланған 
бөлімшелері, стационарлық емес кітапханалық қызмет көрсету нысаны жатады. 

3-жолда жылжымалы пунктіге арнайы жабдықталған, жиынтықталған көлік құралында 
(библиобус) орналасқан жəне өз орналасқан орнын тұрақты кітапханадан аумақтық шалғай 
орналасқан халықтың топтарына қызмет көрсету үшін өзгертетін кітапхана жатады.

6. 2-бөлімнің 1-жолында кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы саны 
көрсетіледі, оған кітапхана қоры орналасқан жəне оқырмандарға қызмет көрсетілетін жеке 
тұрған құрылыстар жатады жəне кітапхана қоры орналастырылған жəне оқырмандар қызмет 
көрсетілетін жəне əдеттегідей мемлекеттік мекемелер, клубтар мен басқа мекемелерде 
орналасқан ғимараттың оқшауланған бөлігі жататын үй-жайлар көрсетіледі.

1.1-жолда жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда), 1.2-жолда авариялық жағдайдағы, 
1.3-жолда күрделі жөндеуді талап ететін кітапханалардың саны көрсетіледі. 

1.2, 1.3-жолдарда күрделі жөндеуді талап ететін жəне апатты жағдайдағы ғимараттардың 
(үй-жайлардың) саны кітапхана ғимаратының (үй-жайының) техникалық жағдайын сипаттай-
тын акт (қорытынды) негізінде немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген 
тəртіпте құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады. 

7. 3-бөлімнің 2-жолында пайдаланушылар саны көрсетілді, оларға кітапхана қызметтерін 
пайдаланатын тұлғалар (оқырман, іс-шараларға келуші, абонент) жатады. Жыл ішіндегі келіп-
кету саны емес, есепті кезең ішінде ең болмаса бір рет үйіне немесе кітапхана ішінде оқу үшін 
кітап, кітапша, журнал, газет алған адамдар есепке алынады. Пайдаланушылар саны тиісті 
бөлімдердің жылдық қорытынды деректері, кітапхана жұмысының күнделіктері, кітапханаға кел-
ген оқырмандар формулярлары негізінде толтырылады жəне жыл ішіндегі соңғы формулярдың 
реттік нөмірі бойынша анықталады. Бұл жолда кітапхананың барлық құрылымдық бөлімшелері 
қызмет көрсеткен, есепті жылда қайта тіркелген жəне жаңадан жазылған оқырмандардың 
жиынтық саны көрсетіледі. 

2.1-жолда кітапханалардың интернет-ресурсын (порталын) пайдаланушылар саны көрсе-
тіледі. Ақпарат алу үшін кітапхана қызметтеріне жүгінетін жəне интернет-ресурстардың 
(портал дың) қызметтерін пайдаланатын адам, адамдар тобы немесе ұйым кітапхана интернет-
ресурсын (порталын) пайдаланушысы болып табылады. Кітапхананың серверінде тіркелген 
логин немесе пайдаланушының (адамның немесе ұйымның) ip-мекенжайы кітапхананың 
интернет-ресурсына (порталына) жүгінген пайдаланушыларды есепке алу бірлігі болып 
табылады. Пайдаланушылардың жалпы саны кітапхана серверінде тіркелген тұлғалардың 
жəне ұйымдардың бірдей емес логиндерінің немесе ip-мекенжайларының сандары бойын-
ша есептеледі.

4-жолда бақылау парағында, пайдаланушы формулярында немесе кітапханада қабылдан-
ған басқа да құжаттамада автоматтандыру жəне механикаландыру құралдарында тіркелген 
пайдаланушының кітапханаға келу (жазылуға, қайта тіркелуге, алуға, айырбастауға, басылым-
дар мен материалдарды қайтаруға, оларды қолдану мерзімін ұзартуға, газеттер мен журнал-
дар қарауға, анықтамаларды толтыруға, кітапхана өткізетін көпшілік іс-шараларына қатысуға) 
саны көрсетіледі. Жеке абонемент бойынша жыл ішінде кітап алған пайдаланушылар саны 
жыл ішіндегі соңғы формулярдың реттік нөмірімен айқындалады. 

4.1-жолда кітапханалардың интернет-ресурсына (порталына) кіру саны көрсетіледі. 
Кітапхананың интернет-ресурсына (порталына) кіру қаралған беттердің немесе элементтер 
санына қарамастан жəне кітапханаға дəстүрлі келумен салыстырылатын, кітапхана шегінен 
тыс пайдаланушылардың интернет-ресурсқа (порталға) жүгінуі болып табылады. 

Кітапхана интернет-ресурсына (порталына) келу санын есепке алу бірлігі кітапхана 
серверіне бір жүгіну болып табылады. Келу саны статистика есебі бойынша функционал не-
месе интернет-ресурсқа (порталға) келуді есептеуіш арқылы есептеледі. 

8. 4, 5, 7-бөлімдердің 1-бағанында кітапхана қорының есепке алу бірлігі баспа данасы болып 
табылады. МЕМСТ 7.20-2000 «Кітапханалық статистикаға» сəйкес 3.2-тармақ «құжаттардың 
барлық түрлері үшін негізгі есепке алу бірліктері дана жəне атау болып табылады».

4, 5, 7-бөлімдердің 2-бағанында кітаптарға көлемі 48 беттен асатын жазу, графика, карто-
графия кестелері туындыларын, ондағы басылған туындыларды жақсы пайдалану үшін көркем 
рəсімделген аппаратпен, құралдармен уақыт пен кеңістікте орнықтыру жəне табыстау құралы 
болып табылатын мерзімдік емес мəтіндік кітаби басылым жатады. 

4,5,7-бөлімдердің 3-бағанында электронды басылымдардың данасы болып оптикалық 
диск табылады.

4,5,7-бөлімдердің 5-бағанында газеттерге өзекті қоғамдық-саяси, ғылыми, өндірістік 
мəселелер бойынша ресми материалдарды, жедел ақпаратты жəне мақалаларды қамтитын 
мерзімдік мəтіндік басылымдар, əдеби шығармалар, иллюстрациялар, фотосуреттер жəне 
жарнамалар жатады. 

4,5,7-бөлімдердің 6-бағанында журналдарға өмір, табиғат, ғылым бойынша мақалаларды 
қамтитын мерзімдік баспасөз басылымдары жатады.

4,5,7-бөлімдердің 7-бағанында əдебиеттерге ноталық, картографиялық басылымдар, ба-
сылымдар жəне кітапшалар жатады.

9. 8-бөлімнің 1-жолында библиографиялық деректер қорларындағы библиографиялық 
жазбалардың саны көрсетіледі. Электронды каталогқа машина оқи алатын нысанда, нақты 
уақыт мерзімінде жұмыс істейтін, жергілікті жəне алыс жерлердегі кітапхана пайдаланушыла-
рына ұсынылған кітапхана каталогы жатады.

2-жолда кітапханада бар жəне цифрлық форматқа аударылған мақалалар-дың жалпы саны 
жəне басылымдардың барлық түрлерінің дана саны көрсетіледі.

3-жолда кітапханада интернет желісіне қолжетімділіктің бар болуы, 3.1-жолда сымсыз 
технология құралдары (Wi-Fi) арқылы Интернет желісіне қатынау мүмкіндігі бар кітапханалар 
саны, 4-жолда пайдаланылатын дербес компьютерлер саны, 5-жолда көшірме-көбейту 
техникаларының саны (факс, принтер, сканер), 6-жолда кітапханалардағы интернет-ресурстар 
саны көрсетіледі. Кітапхананың интернет-ресурсы Интернет желісіндегі кітапхананың ресми ме-
кенжайы болып табылады. Интернет-ресурста кітапхананың қызметі, кітапхананың көрсететін 
қызметтері жəне ақпараттық ресурстар, кітапхананың электронды каталогына қолжетімділік 
туралы барлық ақпарат көрсетіледі.

7-жолда кітапханаға тіркелген жəне қызметте пайдаланылатын телефон нөмірлерінің 
саны көрсетіледі.

8-жолда көлік құралдары санына кітапхана теңгеріміндегі жəне кітапхана қызметінде пай-
даланылатын көлік құралы енгізіледі. 

10. 9-бөлімінің 1-бағанында есепті жылдың соңындағы кітапхананың қызметкерлері ғана 
(техникалық жəне қызмет көрсететін персоналды қоспағанда) көрсетіледі. 

2-бағанда жоғары білімі бар кітапхана қызметкерлері көрсетіледі. 
3-бағанда кітапханалық іс саласындағы жоғары білімі бар кітапхана қызметкерлері 

көрсетіледі.
4-бағанда арнайы орта білімі бар (техникум бітірушілер, колледж, училище) кітапхана 

қызметкерлері көрсетіледі.
11. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 

мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

12. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

13. Ескерту: х – бұл айқындама толтырылмайды.
14. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Кітапханалардың негізгі типтері»:
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін; 
1-жолдан = 1.1–1.4 жолдар ∑;
4-жол ≤ 1-жол əрбір баған үшін.
2) 2-бөлім. «Кітапханалар ғимараттарының (үй-жайларының) саны жəне олардың ауданы»:
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін; 
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін; 
1.2-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін; 
1.3-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін.
3) 3-бөлім. «Кітапхана қызметтерінің негізгі сипаттамалары»: 
2-жол ≥ 3-жолдан əрбір баған үшін; 
2-жол ≤ 4-жолдан əрбір баған үшін;
2.1-жол ≤ 2-жолдан əрбір баған үшін; 
2.1-жол ≤ 4.1-жолдан əрбір баған үшін; 
4.1-жол ≤ 4-жолдан əрбір баған үшін; 
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін. 
4) 4-бөлім. «Кітапхана қорының басылымдар тілдері бойынша қозғалысы туралы 

мəліметтер»: 
1-жол = 1.1–1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1–2.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
3-жол = 3.1–3.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
4-жол = 4.1–4.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
4-жол = 1 жол + 2 жол – 3-жол əрбір баған үшін;

1-баған = 2–7-бағандардын ∑ əрбір жол үшін.
5) 5-бөлім. «Кітапхана қорының себептер бойынша жыл ішінде шығып қалғаны туралы 

мəліметтер»:
1-жол = 1.1–1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1-баған = ∑ 2–7-бағандардаң əрбір жолы үшін. 
6) 6-бөлімі. «Кітапхана қорының жыл соңына білім салалары бойынша жағдайы»:
1-баған = 2–7-бағандардың ∑;
2-жол ≤ 1 жолдан. 
7) 7-бөлім. «Əдебиетті беру туралы мəліметтер»:
1-жол ≥ 1.1, 2-жолдардың əрбір бағаны үшін;
1-баған = 2–7-бағандардың ∑ əрбір жолы үшін.
8) 8-бөлім. «Кітапханадағы ақпараттық-коммуникациялық технология-лардың бары»: 
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін; 
3.1-жол ≤ 3-жолдан əрбір баған үшін;
5.1-жол ≤ 5 жолдан əрбір баған үшін.
9) 9-бөлім. «Есепті жылдың соңындағы кітапхана қызметкерлерінің тізімдік санының 

құрамы туралы деректер» : 
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған = 2, 4, 6-бағандардың ∑ əрбір жол үшін;
1-баған = 7–10-бағандардың ∑əрбір жол үшін;
2-баған ≥ 3-бағаннан əрбір жол үшін; 
4-баған ≥ 5-бағаннан əрбір жол үшін. 
10) Бөлімдер арасындағы бақылау: 
4-бөлімнің 3-жолы барлық бағандар бойынша = 5-бөлімінің 1-жолына барлық бағандар 

бойынша.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 3 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112106
Код статистической формы 211112106

               Хайуанаттар паркі, океанариум қызметі туралы есеп
    Отчет о деятельности зоопарка, океанариума
1-хайуанаттар паркі, 
океанариум
1-зоопарк, океанариум

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 91.04.1 кодына сəйкес хайуанат-
тар парктері, океанариум қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер, сондай-ақ өз 
балансында хайуанаттар парктері бар кəсіпорындар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков, океанариума, 
а также предприятия, имеющие на своем балансе зоопарки, согласно коду Номенклатуры 
видов экономической деятельности – 91.04.1
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 13 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 13 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Хайуанаттар паркі, океанариум қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
Укажите основные характеристики деятельности зоопарка, океанариума

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Хайуанаттар парктерінің саны, бірлік

Число зоопарков, единиц
1.1 одан – қарым-қатынасты хайуанаттар парктері 

из них – контактных зоопарков
2 Океанариумдардың саны, бірлік

Число океанариумов, единиц
3 Хайуанаттар паркі аумағының жалпы алаңы, гектар

Общая площадь территории зоопарка, гектар
4 Хайуанаттар паркінің жануарлар, құстар мен балықтарға 

арналған үй-жайларының жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь помещений для животных, птиц и рыб зоопарка,
квадратных метров

5 Океанариумның жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь океанариума, квадратных метров

6 Хайуанаттар паркінің жануарлар, құстар, балықтарға арналған үй-
жайларының саны, бірлік
Число помещений для животных, птиц, рыб в зоопарке, единиц
одан:
из них:

х

6.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)

6.2 авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии

6.3 күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта

7 Келушілер саны, адам
Число посетителей, человек

8 Өткізілген экскурсиялар саны, бірлік
Число проведенных экскурсий, единиц

9 Ұйымдастырылған көрмелер саны, бірлік
Число организованных выставок, единиц

2. Жыл соңына жануарлар, құстар, балықтардың түрлері мен даналар санын көрсетіңіз, 
бірлік
Укажите число видов и экземпляров животных, птиц, рыб на конец года, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Түрлерінің саны
Число видов

Даналар саны
Число экзем-

пляров

А Б 1 2
1 Барлық жануарлар, құстар, балықтар

Всего животных, птиц, рыб
х

соның ішінде:
в том числе:

х х

1.1 сүтқоректілер
млекопитающие

1.2 құстар
птицы

1.3 бауырымен жорғалаушылар
пресмыкающиеся

1.4 қосмекенділер
земноводные

1.5 балықтар
рыбы

1.6 омыртқасыздар 
беспозвоночные

1.7 өзгелері
прочие

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №162 бұйрығына 4-қосымша

«Хайуанаттар паркі, океанариум қызметі туралы есеп» (коды 211112106, индексі 
1-хайуанаттар паркі, океанариум, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Хайуанаттар паркі, океанариум қызметі туралы есеп» (коды 211112106, индексі 
1-хайуанаттар паркі, океанариум, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Хайуанаттар паркі, океанариум қызметі тура-
лы есеп» (коды 211112106, индексі 1-хайуанаттар паркі, океанариум, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. 1-бөлімнің 1-жолында жабайы жануарларды табиғи жағдайды еске салатын жағдайларда 
халыққа көрсету, зерделеу жəне өрбіту мақсатында еріксіз қамауда (торда, торлы қораларда) 
немесе үлкен алаңдарда ұстайтын ғылыми-ағартушылық мекемелерге жататын хайуанаттар 
паркінің саны көрсетіледі.

1-бөлімнің 1.1-жолында қарым-қатынасты хайуанаттар паркінің саны көрсетіледі. 
Қарым-қатынасты хайуанаттар паркіне адамға тікелей қауіп төндірмейтін, жануарларды 

ұстауға арналған мекемелер жатады. 
2-жолда океанариумдар саны көрсетіледі.
3-жолда хайуанаттар паркі аумағының жалпы алаңы жерге берілген Мемлекеттік акті 

негізінде көрсетіледі, оған жануарларды, құстар мен балықтарды ұстауға арналған шарбақтар, 
жануарларды, құстар мен балықтарды қоректендіретін қоршаудың алаңдары, əкімшілік жəне 
қызметтік үй-жайлардың алаңдары, су қоймаларының алаңы кіреді.

4-жолда хайуанаттар паркінің жануарларды, құстар мен балықтарды асырауға арналған 
үй-жайының алаңы көрсетіледі.

5-жолда океанариумның жалпы алаңына аквариумдар, теңіз жəдігерлері орналасты-
рылатын келушілерге арналған алаңдар мен океанариумның əкімшілік жəне қызметтік үй-
жайлары алып жатқан алаңдар кіреді. Ойын-сауық орталығында орналасқан ойын-сауық 
аттракциондарының, дүкендердің, дəмханалардың алаңы енгізілмейді.

6-жолда хайуанаттар паркінің жануарлары, құстары мен балықтарына арналған үй-
жайлардың жалпы саны көрсетіледі.

6.1-жолда жылытылмайтын ғимараттарда орналасқан үй-жайлар саны көрсетіледі, 
6.2-жолда авариялық жағдайдағы үй-жайлар саны, 6.3-жолда күрделі жөндеуді қажет ететін 
үй-жайлар саны көрсетіледі.

6.2 жəне 6.3-жолдар акт (қорытынды) немесе үй-жайдың техникалық жағдайын сипаттай-
тын Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тəртіпте құрастырылған құжаттың 
негізінде толтырылады. 

7-жолда есепті жылы хайуанаттар паркіне, океанариумға келіп-кетулердің жалпы саны 
көрсетіледі. Келіп-кетулер санына кіру билеттері бойынша есептелетін жеке келіп-кетулер, 
экскурсиялық қызмет көрсетулер жəне экскурсиялық жолдама (жекелеген келушілерден 
құралған топтар үшін) билеттері бойынша келіп-кетулер саны қосылады. Сондай-ақ, жеңілдікпен 
келіп-кетушілер (мүгедек балалар, ардагерлер, қайырымдылық акциялары) ескеріледі.

8-жолда экскурсияға көрнекі орындарға ғылыми, жалпы білім немесе мəдени-ағартушылық 
мақсаттармен ұжымдық келіп-кетулер жатады.

9-жолда хайуанаттар паркінде, океанариумда ұйымдастырылатын көрмелерге ғылым, 
мəдениет, көркемөнер саласындағы жетістіктерді көпшілікке көрсету кіреді.

8 жəне 9-жолдарда өткізілген экскурсиялар жəне ұйымдастырылған көрмелер саны 
Хайуанаттар паркінің іс-шараларын есепке алу жəне океанариумда өткізілген іс-шараларды 
есепке алу журналдарында жасалған жазбалар негізінде анықталады. 

3. 2-бөлімнің 1 жəне 2-бағандарында жануарлардың түрлері мен дана саны жануарлар 
қозғалысы туралы ай сайынғы жазбалар негізінде қалыптастырылатын Жануарларды түгендеу 
тізімдемесі негізінде жəне жануарларды Дүниежүзілік есепке алу компьютерлік бағдарламасы 
бойынша («ARKS», «ZIMS» жəне басқалары егер бар болса) толтырылады.

1.1-жолда анағұрлым жоғары ұйымдасқан омыртқалыларға жататын сүтқоректілер, 
1.2-жолда басынан бастап ұшуға бейімделген қауырсынданған, жылы қанды, жұмыртқалайтын 
омыртқалылар болып табылатын құстар, 1.3-жолда құрғақта өмір сүруге бейімделген, 
омыртқалы жануарлар класына жататын бауырымен жорғалаушылар (рептилияларға), 1.4-жол-
да суда өмір сүруден су мен құрғақта өмір сүруге ауысқан жер үстінде мекендейтін, омыртқалы 
жануарлар класына жататын қосмекенділер (амфибиялар), 1.5-жолда су омыртқалыларының 
үлкен класына жататын балықтар, 1.6-жолда омыртқасы жоқ жануарлар класына жататын 
омыртқасыздар (буынаяқтылар, ішекқуыстылар (немесе книдария), тікен терілілер, ұлу, 
буылтық құрттар жəне тағы басқалары) көрсетіледі.

4. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 
мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

5. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

6. Ескерту: х – бұл айқындама толтырылмайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Хайуанаттар паркі, океанариум қызметінің негізгі сипаттамалары»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан;
6.1-жол ≤ 6-жолдан;
6.2-жол ≤ 6-жолдан;
6.3-жол ≤ 6-жолдан.
2) 2-бөлім. «Жыл соңына жануарлар, құстар, балықтардың түрлері мен даналар саны»:
2-бағанның 1-жолы = 2-бағанның 1.1–1.7-жолдарының ∑.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 5 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112102
Код статистической формы 211112102

1-демалыс              Мəдени-демалыс ұйымдарының қызметі туралы есеп
 1-досуг                     Отчет о деятельности культурно-досуговых организаций

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 93.29.9 «Демалысты жəне ойын-
сауық ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері» кодына сəйкес негізгі неме-
се қосалқы қызмет түрімен мəдени-демалыс ұйымының қызметін жүзеге асыратын 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 
дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность культурно-досуговых 
организаций, с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры 
видов экономической деятельности – 93.29.9 «Прочие виды деятельности по организации 
отдыха и развлечений»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 19 қаңтарға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 19 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Мəдени-демалыс ұйымдарының негізгі түрлерін көрсетіңіз, бірлік
Укажите основные виды культурно-досуговых организаций, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Мəдениет 
үйі (са-
райы)

Дом (дво-
рец) куль-

туры

Клуб 
Клуб

Халық 
шығарма-
шылығы 

орталығы
Центр на-
родного 

творчества

Басқа-
лары

Другие

А Б 1 2 3 4
1 Мəдени-демалыс ұйымдарының 

саны, барлығы
Число культурно-досуговых органи-
заций, всего

1.1 одан – ауылдық жерде
из них – в сельской местности

2. Мəдени-демалыс ұйымдары ғимараттарының (үй-жайларының) саны мен олардың 
аумағын көрсетіңіз

Укажите число зданий (помещений) культурно-досуговых организаций и их площадь

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Ғимараттар (үй-жайлар) саны, бірлік

Число зданий (помещений), единиц
одан:
из них:

х х

1.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-
жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)

1.2 авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии

1.3 күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта

2 Ғимараттардың (үй-жайлардың) жалпы 
аумағы, шаршы метр
Общая площадь зданий (помещений), ква-
дратных метров

3 Көрермендер залдарындағы орындар саны, 
бірлік
Число мест в зрительных залах, единиц

3. Мəдени-демалыс ұйымдары қызметтерінің негізгі сипаттамаларын қөрсетіңіз
Укажите основные характеристики деятельности культурно-досуговых организаций

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

Одан – ауылдық 
жерлерлде

Из них – в сельской 
местности

А Б 1 2
1 Өткізілген мəдени-бұқаралық іс-шаралар 

саны, бірлік 
Число проведенных культурно-массовых 
мероприятий, единиц

1.1 одан – балаларға арналған 
из них – для детей

2 Өткізілген іс-шараларға келген 
көрермендердің саны, адам
Число зрителей на проведенных мероприя-
тиях, человек

2.1 одан – балалар 
из них – детей

3 Мəдени-демалыс құралымдарының 
саны, бірлік
Число культурно-досуговых формирова-
ний, единиц
соның ішінде:
в том числе:

х х

3.1 үйірмелер, қолданбалы шығармашылық 
жəне қолданбалы білім курстары, 
əуесқой бірлестіктер мен мүдделер бой-
ынша клубтар 
кружки, курсы прикладного творчества и при-
кладных знаний, любительских объединений 
и клубы по интересам

3.1.1 одан – балаларға арналған
из них – для детей

3.2 көркемөнерпаздар шығармашылығы 
ұжымдары
коллективы самодеятельного творчества

3.2.1 одан – балалар
из них – детских

4 Мəдени-демалыс құралымдары 
қатысушыларының саны, адам
Число участников культурно-досуговых фор-
мирований, человек
соның ішінде:
в том числе:

х х

4.1 үйірмелер, қолданбалы шығармашылық 
жəне қолданбалы білім курстары,
əуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойын-
ша клубтар 
кружков, курсов прикладного творчества и 
прикладных знаний, любительских объеди-
нений и клубы по интересам

4.1.1 одан – балалар 
из них – детей

4.2 көркемөнерпаздар шығармашылығы 
ұжымдарының 
коллективов самодеятельного творчества

4.2.1 одан – балалар 
из них – детей

4. Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының санын 
көрсетіңіз, бірлік

Укажите число коллективов самодеятельного творчества по жанрам, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Ұжымдар саны
Число коллективов

Одан – ауылдық 
жерлерде 

Из них – в сельской 
местности

барлығы 
всего

одан – ба-
лалар

из них – 
детских

барлығы 
всего

одан – ба-
лалар

из них – 
детских

А Б 1 2 3 4
1 Хор жəне вокал

Хоровые и вокальные
2 Əн жəне би ансамбльдері

Ансамбли песни и танца
3 Фольклорлық

Фольклорные
4 Отбасы ансамбльдері

Семейные ансамбли
х х

5 Халық аспаптар оркестрлері
Оркестры народных инстру-
ментов

6 Хореографиялық
Хореографические

7 Драмалық
Драматические

8 Эстрадалық
Эстрадные

9 Өзгелері
Прочие
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(Жалғасы 23-бетте) 

(Жалғасы. Басы 20-21-беттерде) 

5. Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдары қатысушы-
ларының санын көрсетіңіз, адам
Укажите число участников коллективов самодеятельного творчества по жанрам, человек

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Қатысушылар саны
Число участников

Одан – ауылдық 
жерлерде 

Из них – в сельской 
местности

барлығы 
всего

одан – ба-
лалар

из них – 
детей

барлығы 
всего

одан – ба-
лалар

из них – 
детей

А Б 1 2 3 4
1 Хор жəне вокал

Хоровые и вокальные
2 Əн жəне би ансамбльдері

Ансамбли песни и танца
3 Фольклорлық

Фольклорные
4 Отбасы ансамбльдері

Семейные ансамбли
х

5 Халық аспаптар оркестрлері
Оркестры народных инстру-
ментов

6 Хореографиялық
Хореографические

7 Драмалық
Драматические

8 Эстрадалық
Эстрадные

9 Өзгелері
Прочие

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 
Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №162 бұйрығына 6-қосымша

«Мəдени-демалыс ұйымдарының қызметі туралы есеп» (коды 211112102, индексі 
1-демалыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Мəдени-демалыс ұйымдарының қызметі туралы есеп» (коды 211112102, индексі 
1-демалыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне «Мəдени-демалыс ұйымдарының қызметі туралы есеп» (коды 211112102, 
индексі 1-демалыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. 1-бөлімде мəдени-демалыс ұйымдары ескеріледі, оларға күнделікті қатынас орталығы 
(клубтар, мəдениет үйлері мен сарайлары, автоклубтар (халқы аз елдімекендерде, жетуге жолы 
қиын аудан жəне шалғай аудандарда мəдени-демалыс қызметін жүзеге асыратындар), халық 
шығармашылығы орталықтары (үйлері) (этно-мəдени бірлестіктер) жəне тағы басқалар), жеке 
адамды, көркемөнерпаз халық шығармашылығын дамыту орталықтары кіреді.

3. 1, 2-бөлімдерді теңгерімінде ұйымдар, ғимараттар (үй-жайлар) бар жəне мəдени-демалыс 
қызметін жүзеге асыратын мəдени-демалыс ұйымдары толтырады.

4. 3, 4, жəне 5-бөлімдерді ғимараттардың (үй-жайлардың) мəдени-демалыс қызметі үшін 
жалға алатын мəдени-демалыс ұйымдары толтырады.

5. Ғимаратты (үй-жайларды) тұтасымен жалға алатын мəдени-демалыс ұйымдары барлық 
бөлімдерді толтырады.

6. Статистикалық нысанға кіретін деректер мəдени-демалыс ұйымдар қызметін есепке алу 
журналы кіретін алғашқы есепке алу материалдарына негізделеді.

7. 1-бөлімнің 1-бағанында мəдениет үйлеріне (сарайларына) клуб мекемелері, мəдени-
ағарту жəне мəдени-бұқаралық жұмыстар орталықтары жатады.

2-бағанда клубтарға ұйымға немесе ассоциацияға біріктірілген, бірыңғай мүддедегі адамдар 
қоғамдастығы жатады. Клубтар спорттық, ойын-сауық, автоклубтар, саяси клубтарға жіктеледі.

3-бағанда халық шаруашылығы орталықтарына халық шығармашылығын, этно-мəдени 
дəстүр мен əдет-ғұрыпты насихаттайтын ұйымдар жатады.

8. 2-бөлімнің 1-жолында мəдени-демалыс ұйымы орналасқан ғимараттың оқшауланған 
бөлігі жататын жеке тұрған құрылыс жəне үй-жайлар жататын мəдени-демалыс ұйымдары 
ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы саны көрсетіледі.

1.1-жолда жылытылмайтын ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.
1.2-жолда авариялық жағдайдағы ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.
1.3-жолда күрделі жөндеуді жəне жаңғыртуды талап ететін ғимараттар (үй-жайлар) саны 

көрсетіледі.
1.2, 1.3-жолдарда күрделі жөндеуді талап ететін жəне авариялық жағдайдағы 

ғимараттардың (үй-жайлардың) саны мəдени-демалыс ұйымдары ғимараттарының (үй-
жайларының) техникалық жағдайын сипаттайтын акт (қорытынды) немесе белгіленген тəртіпте 
жасалған құжаттың негізінде толтырылады.

9. 3-бөлімнің 1-жолында өткізген жеріне қарамастан (клубта, жатақханада, мектепте) 
мəдени-демалыс ұйымдары ұйымдастырған өткізілген мəдени-демалыс іс-шаралар саны 
көрсетіледі. Тақырыптық кештер, театрландырылған мерекелер мен қойылымдар барысында 
өткізілген дəрістер, баяндамалар, концерттер жəне іс-шаралар өткізілген іс-шаралар санына 
қосылады. Осы жолға мəдени-демалыс ұйымдарының ғимараттарында (клубтар, мəдениет 
үйлері мен сарайлары, автоклубтар (халқы аз елді мекендерде, жетуге жолы қиын аудан жəне 
шалғай аудандарда мəдени-демалыс қызметін жүзеге асыратындар), халық шығармашылығы 
орталықтары (үйлері) (этно-мəдени бірлестіктер) жəне тағы басқалар), көркемөнерпаз халық 
шығармашылығын дамыту орталықтары) бөгде мекемелер өткізген іс-шаралар кірмейді. 

3-бөлімнің 2-жолында мəдени-демалыс ұйымдарымен өткізілген іс-шараларға қатысушы 
көрермендер саны көрсетіледі.

3-бөлімнің 1.1, 2.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1 жəне 4.2.1-жолдарында балалар санатына 15 жасқа 
дейінгі адамдар жатады.

3-бөлімнің 3-жолында мəдени-демалыс құралымдары (үйірмелер, қолданбалы 
шығармашылық жəне қолданбалы білім курстары, əуесқой бірлестіктер мен мүдделер бой-
ынша клубтар) саны көрсетіледі.

3-бөлімнің 3.1-жолында үйірмелер, қолданбалы шығармашылық жəне қолданбалы білім 
курстары, əуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар саны көрсетіледі.

3-бөлімнің 3.2-жолында көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының санын 
көрсетіледі.

3-бөлімнің 4-жолында мəдени-демалыс құралымдары (үйірмелер, қолданбалы 
шығармашылық жəне қолданбалы білім курстары, əуесқой бірлестіктер мен мүдделер бой-
ынша клубтар) қатысушыларының саны көрсетіледі.

3-бөлімнің 4.1-жолында үйірмелер, қолданбалы шығармашылық жəне қолданбалы білім 
курстары, əуесқой бірлестіктер мен мүдделер бойынша клубтар қатысушыларының саны 
көрсетіледі.

3-бөлімнің 4.2-жолында көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдары қатысушыларының 
саны көрсетіледі.

10. 4 жəне 5-бөлімдерде көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының саны жəне 
жанрлар бойынша оған қатысушылар саны көрсетіледі.

11. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 
мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

12. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

13. Ескерту: х – бұл айқындама толтырылмайды.
14. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Мəдени-демалыс ұйымдарының негізгі түрлері»:
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір баған үшін.
2) 2-бөлім. «Мəдени-демалыс ұйымдарының ғимараттары, үй-жайларының саны мен 

олардың аумағы»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1.2-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1.3-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін əрбір баған үшін.
3) 3-бөлім. «Мəдени-демалыс ұйымдары қызметтерінің негізгі сипаттамалары»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
2.1-жол ≤ 2-жолдан əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір баған үшін;
3.1-жол ≥ 3.1.1-жолдан əрбір баған үшін; 
3.2-жол ≥ 3.2.1-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-баған əрбір жол үшін;
3-жол = ∑ 3.1, 3.2-жолдары əрбір баған үшін;
4-жол = ∑ 4.1, 4.2-жолдары əрбір баған үшін;
4.1-жол ≥ 4.1.1-жолдан əрбір баған үшін; 
4.2-жол ≥ 4.2.1-жолдан əрбір баған үшін. 
4) 4-бөлім. «Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдарының саны»:
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 4-бағаннан əрбір жол үшін;
1-баған ≥ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
2-баған ≥ 4-бағаннан əрбір жол үшін.
5) 5-бөлім. «Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар шығармашылығы ұжымдары 

қатысушыларының саны»:
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 4-бағаннан əрбір жол үшін;
1-баған ≥ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
2-баған ≥ 4-бағаннан əрбір жол үшін.
6) 3 жəне 4-бөлімдер арасындағы бақылау:
3-бөлімнің 3.2-жол 1-баған =∑4-бөлімнің 1-бағаны 1–9 жолдарына;
3-бөлімнің 3.2-жол 2-баған =∑4-бөлімнің 3-бағаны 1–9 жолдарына;
3-бөлімнің 3.2.1-жол 1-баған =∑4-бөлімнің 2-бағаны 1–9 жолдарына;
3-бөлімнің 3.2.1-жол 2-баған =∑4-бөлімнің 4-бағаны 1–9 жолдарына.
7) 3 жəне 5-бөлімдердің арасындағы бақылау: 
3-бөлімнің 4.2-жол 1-баған =∑5-бөлімнің 1-бағаны 1–9 жолдарына;
3-бөлімнің 4.2-жол 2-баған =∑5-бөлімнің 3-бағаны 1–9 жолдарына;
3-бөлімнің 4.2.1-жол 1-баған =∑5-бөлімнің 2-бағаны 1–9 жолдарына;
3-бөлімнің 4.2.1-жол 2-баған =∑5-бөлімнің 4-бағаны 1–9 жолдарына.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 7 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112116
Код статистической формы 211112116
      Концерт қызметі туралы есеп
1-концерт     Отчет о концертной деятельности

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 90.01.2 «Концерт қызметі» кодына 
сəйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрімен заңды тұлағалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады

Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности со-
гласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности – 90.01.2 «Концертная 
деятельность»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 
20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода
БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Концерттік ұйымдар қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
Укажите основные характеристики деятельности концертной организации

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Концерт ұйымдарының саны, бірлік

Число концертных организаций, единиц
2 Ғимараттар (үй-жайлар) саны, бірлік

Число зданий (помещений), единиц
оның ішінде:
из них:

х х

2.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-
жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)

2.2 авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии

2.3 күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта

3 Концерт залдарының сыйымдылығы, 
орын
Вместимость концертных залов, мест

2. Концерттік ұйымдар өткізген іс-шаралар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число мероприятий, проведенных концертной организацией, единиц

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Өткізілген концерттер

Проведено концертов
1.1 оның ішінде – балаларға арналған 

из них – для детей
2 Өз аумағында өткізілген концерттер

Концерты, проведенные на своей терри-
тории

2.1 оның ішінде – балаларға арналған 
из них – для детей

3 Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен 
тысқары өткізілген концерттер
Концерты, проведенные за пределами своей 
территории по Казахстану

3.1 оның ішінде – балаларға арналған 
из них – для детей

3. Концерттік ұйымдар өткізген іс-шаралардағы көрермендер санын көрсетіңіз, адам
Укажите число зрителей на мероприятиях, проведенных концертной организацией, человек

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Көрермендер саны

Число зрителей 
1.1 оның ішінде – балалар 

из них – детей
2 Өз аумағында өткізілген концерттерде

На концертах, проведенных на своей тер-
ритории

2.1 оның ішінде – балалар 
из них – детей

3 Қазақстан бойынша өз аумағының шегінен 
тыс жерлерде өткізілген концерттерде
На концертах, проведенных за пределами 
своей территории по Казахстану

3.1 оның ішінде – балалар 
из них – детей

4. Шет елде өткізілген гастрольдер санын көрсетіңіз, бірлік 
Укажите число гастролей, проведенных за рубежом, единиц         

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 162 бұйрығына 8-қосымша

«Концерт қызметі туралы есеп» (коды 211112116, индексі 1-концерт, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-

тыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Концерт қызметі туралы есеп» (коды 211112116, индексі 1-концерт, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Концерт қызметі 
туралы есеп» (коды 211112116, индексі 1-концерт, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Келесі түсініктер статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
концерттік ұйымдар – əдебиет пен өнер туындыларын көпшілікке орындау жəне көркемөнер 

ұжымдары мен жеке орындаушыларды əйгілеу жағдайларын жасауға арналған шаралар 
кешенін іске асыратын көріністік ұйымдар.

3. Осы статистикалық нысан бойынша есепті кəсіби концерттік қызметті жүзеге асыратын 
дербес теңгерімдегі де, кəсіпорындармен ұйымдар теңгерілімдегі де концерттік ұйымдар (фи-
лармониялар, концерттік бірлестіктер, концерттік залдар) мен дербес ұйымдар (музыкалық, 
хор, би) жасайды. Концерттік ұйымдарға көркемөнер ұжымдары жатпайды, олар 1-дема-
лыс «Мəдени-демалыс ұйымдарының қызметі туралы есеп» нысаны бойынша есеп береді.

4. 1-бөлімнің 2-жолында концерт қызметін (концерт залдары) жүзеге асыру үшін тұрақты 
пайдаланылатын жəне ұйымға жеке меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару 
құқығында тиесілі, не ұйым жалға алу құқығында пайдаланатын үй-жайлардың (ғимараттардың) 
жалпы саны көрсетіледі. Ғимарат – жеке тұрған құрылыс, үй-жайлары мəнінде концерттік іс-
шараларды жəне (немесе) дайындық процесін жүргізу үшін пайдаланылатын ғимараттардың 
оқшауланған бөліктері түсіндіріледі. 

2.1-жолда жылытылмайтын ғимараттар (үй-жайлар) саны, 2.2-жолда авариялық жағдайдағы 
ғимараттар (үй-жайлар) саны, 2.3-жолда күрделі жөндеуді жəне қалпына келтіруді талап ететін 
ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі. 

2.2 жəне 2.3-жолдар ғимараттың (үй-жайдың) техникалық жағдайын сипаттайтын акт 
(қорытынды) негізінде немесе белгіленген тəртіппен жазылған құжаттың негізінде толтырылады.

5. 2, 3-бөлімдерде концерттерге белгілі, алдын ала құрылған бағдарлама бойынша 
əртістердің көпшілік алдына шығуы жатады. Осы бөлімдерде филармониялық концерттер 
көрсетіледі, оларға симфониялық оркестрлердің, хор жəне хореографиялық ұжымдардың, 
халық аспаптары оркестрлерінің жəне үрмелі оркестрлердің (ересектермен қатар балаларға 
арналған) қойылымдары, опералық жəне камералық түрдегі вокалист-солистердің, балет 
əртістерінің, солистер, көркем сөз оқу шеберлерінің, камералық-вокалдық жəне аспаптық 
ансамбльдер мен топтардың, би ансамбльдерінің (ересектермен қатар балаларға арналған) 
концерттері, концерттік-дəрістер, эстрадалық концерттер (ересектермен қатар балаларға 
арналған) жатады, оларға эстрадалық оркестрлердің, вокалдық жəне вокалдық-аспаптық 
топтардың, қуыршақ топтарының, пантомима ұжымдарының, көлеңке театрларының 
көрсетілімдері жатады. Балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.

Статистикалық нысанның 2-бөлімінің 2-жолында «өз аумағында» деп қала, аудан – концерт 
ұйымының тіркелген орны түсініледі.

Есепті кезең ішінде өз аумағында концерт ұйымы немесе дербес ұжым өткізген концерттер 
санын меншікті немесе жалдамалы үй-жайлардағы сияқты тараптық ұйымдар алаңдарындағы 
(сахнада), яғни бір реттік концерттерді (клубтарда, мəдениет үйлерінде, театрларда) көрсетеді.

3-жолда Қазақстан Республикасында өткізілген гастрольдер туралы мəліметтер келтіріледі.
Гастрольдік жəне көшпелі концерттер туралы деректер үй-жайда концерт өткізген ұйым 

емес, осы концерттерді өткізетін концерттік ұйым көрсетеді.
6. 4-бөлімде шетелдердегі гастрольдер алыс жəне таяу шетелдерде өткізген концерттерді 

білдіреді. Гастрольдерге əртістің немесе ұжымның (ансамбль, хор жəне өзгелер) оның тұрақты 
қызметінен тыс орында ауданда, қалада, елдегі спектакльдері, көрсетілімдері кіреді.

7. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 
мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

9. Ескерту: х – бұл позиция толтырылмайды.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлімі «Концерттік ұйымдар қызметінің негізгі сипаттамаларын»:
2.1-жол ≤ 2-жолдан, əрбір баған үшін;
2.2-жол ≤ 2-жолдан, əрбір баған үшін;
2.3-жол ≤ 2-жолдан, əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан, əрбір жол үшін.
2) 2-бөлім «Концерттік ұйымдар өткізген іс-шаралар саны»:
1-жол = 2, 3-жолдар ∑, əрбір баған үшін;
1.1-жол = 2.1, 3.1-жолдар ∑, əрбір баған үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан, əрбір баған үшін;
2.1-жол ≤ 2-жолдан, əрбір баған үшін;
3.1-жол ≤ 3-жолдан, əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан, əрбір жол үшін.
3) 3-бөлім «Концерт ұйымдары өткізген іс-шаралардағы көрермендер саны»:
1-жол = 2, 3-жолдар ∑, барлық бағандар үшін;
1.1-жол = 2.1, 3.1-жолдар ∑, барлық бағандар үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан, əрбір баған үшін;
2.1-жол ≤ 3-жолдан, əрбір баған үшін;
3.1-жол ≤ 5-жолдан, əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан, əрбір жол үшін.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 9-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 9 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112122
Код статистической формы 211112122
        Музей қызметі туралы есеп
1-музей                                                Отчет о деятельности музея

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 91.02.0 «Мұражайлар қызметі» 
кодына сəйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделе-
ния, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятель-
ности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности – 91.02.0 
«Деятельность музеев»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 23 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 23 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз 
(облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг         
(область, город, район)                 
Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
сəйкес аумақ коды (статистика органының 
қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору            
административно-территориальных объектов
(заполняется работником органа статистики

2. Музей бейінін көрсетіңіз, бірлік
Укажите профиль музея, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Музейлер саны

Число музеев
1.1 одан – ауылдық жерлердегі 

из них – в сельской местности
3. Музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число зданий (помещений) музеев, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего 

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Музейлер ғимараттарының (үй-

жайларының) саны
Число зданий (помещений) музеев
одан:
из них:

х х

1.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-
жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)

1.2 авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии

1.3 күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта

4. Музей қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
Укажите основные характеристики деятельности музея

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего 

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Негізгі қор жəдігерлерінің саны, бірлік

Число экспонатов основного фонда, единиц
одан:
из них:

1.1 негізгі қордың электронды форматтағы 
жəдігерлерінің саны
число экспонатов основного фонда в электрон-
ном формате

1.2 цифрлық форматтағы жəдігерлер саны, 
бірлік
число экспонатов в цифровом формате, единиц

2 Ғылыми-қосалқы қор жəдігерлерінің саны, 
бірлік
Число экспонатов научно-вспомогательного 
фонда, единиц

3 Жыл ішінде көрмеге қойып көрсетілген 
жəдігерлер саны, бірлік
Число экспонатов, экспонировавшихся в тече-
ние года, единиц 

4 Жаңғыртуды талап ететін жəдігерлер саны, 
бірлік
Число экспонатов, требующих реставрации, 
единиц

5 Жыл ішінде келіп түскен жəдігерлер саны, 
бірлік
Число экспонатов, поступивщих за год, единиц

6 Қорық-музейлердің тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерінің саны, бірлік
Число памятников истории и культуры заповед-
ника-музея, единиц

7 Келушілер саны, адам
Число посетителей, человек

7.1 одан – балалар
из них – детей

7.2 одан – ақылы негізде келушілер саны, адам
из них – число посетителей на платной осно-
ве, человек

8 Экскурсиялар саны, бірлік
Число экскурсий, единиц

9 Дəрістер саны, бірлік
Число лекций, единиц

5. Музейлердегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың барын көрсетіңіз, 
бірлік

Укажите наличие информационно-коммуникационных технологий в музее, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего 

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Интернет желісіне қол жетімділігі бар му-

зейлер саны
Число музеев с доступом в сеть Интернет

1.1 одан – Интернет желісіне сымсыз техноло-
гиялар (Wi-Fi) арқылы қол жетімділігі бар 
из них – с доступом в сеть Интернет посред-
ством беспроводных технологий (Wi-Fi)

2 Компьютерлер саны
Число компьютеров

6. Интернет-ресурстың барын көрсетіңіз
Укажите наличие интернет-ресурса 

- Иə (1)   - Жоқ (2)
- Да (1)  - Нет (2) 

7. Музейдің көрмелік қызметін көрсетіңіз, бірлік
Укажите выставочную деятельность музея, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего 

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Көрмелер саны

Число выставок 
соның ішінде:
в том числе:

х х

1.1 музейінде өткізілгендері
проведенных в музее
соның ішінде:
в том числе:

х х

1.1.1 жекеменшік қорынан
из собственных фондов

1.1.2 басқа қорларды тарту арқылы
с привлечением других фондов

1.2 музейден тыс өткізгені
проведенных вне музея

1.2.1 одан – шет елде 
из них – за рубежом

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №162 бұйрығына 10-қосымша

«Музей қызметі туралы есеп» (коды 211112122, индексі 1-музей, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Музей қызметі туралы есеп» (коды 211112122, индексі 1-музей, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 

наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Музей қызметі туралы 
есеп» (коды 211112122, индексі 1-музей, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында «Мəдениет туралы» Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңында анықталған мəндердегі ұғымдар 
пайдаланылады.

3. Бөлімдер, секторлар құқығында жұмыс істейтін музей мекемелері, сондай-ақ жеке 
орналасқан музейлік көрсету объектілері жеке есептерді құрмайды. 

4. 2-бөлімде музей бейіні ондағы мəдени құндылықтар коллекциялары жəне тарих пен 
мəдениет ескерткіштері бойынша анықталады.

1-бағанда тарихи музейлерге кең ауқымдағы тарихи бейіні бар музейлер – жалпытарихи 
музейлер (ел тарихының музейлері), арнайы тарихи пəндерге (археологиялық, этнографиялық 
музейлер) немесе тарих ғылымының (əскери-тарихи музейлер) дербес салаларына сəйкес 
келетін бейіні бар музейлер жатады.

2-бағанда өлкетану музейлеріне белгілі географиялық немесе əкімшілік аумақтардың тарихи 
ескерткіштерін, құжаттарды жинайтын жаратылыстану-ғылыми жəне көркемөнер коллекцияла-
рын, халық өнері туындыларын көрмеге қойып көрсететін музейлер жатады.

3-бағанда мемориалдық музейлерге жекелеген тарихи оқиғалардың немесе көрнекті 
тұлғалардың (ғалымдардың, жазушылардың, суретшілердің, əртістердің) естеліктерімен 
байланысты материалдарды, құжаттарды жинайтын жəне көрмеге қойып көрсететін музей-
лер жатады.

4-бағанда жаратылыстану-ғылыми музейлерге биологиялық, геологиялық, табиғаттану 
музейлері жатады.

5-бағанда өнертану музейлеріне көркемөнер музейлері, сурет галереялары, бейнелеу 
өнері музейлері, сəулет музейлері жəне жəдігерлері музыка, театр өнерінің дамуын сипат-
тайтын музейлер жатады.

6-бағанда тарих жəне мəдениет ескерткіштері жататын музей - қорықтар есепке алынады.
7- бағанда əдеби музейлер, салалық музейлер есепке алынады.
5. 3-бөлімнің 1-жолында жеке тұрған құрылыс жəне музей үй-жайлары, музей орналасқан 

ғимараттың оқшауланған бөліктері жататын музей ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы 
саны көрсетіледі. 

1.1-жолда жылытылмайтын ғимараттар (үй-жайлар) саны, 1.2-жолда авариялық жағдайдағы 
ғимараттар (үй-жайлар) саны, 1.3-жолда күрделі жөндеуді жəне жаңғыртуды талап ететін 
ғимараттар (үй-жайлар) саны көрсетіледі.

1.2 жəне 1.3-жолдарда күрделі жөндеуді талап ететін жəне авариялық жағдайдағы 
ғимараттардың (үй-жайлардың) саны музейлер ғимараттарының (үй-жайларының) 
техникалық жағдайын сипаттайтын акт (қорытынды) негізінде немесе Қазақстан Республикасы 
заңнамасымен белгіленген тəртіпте құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады.

6. 4-бөлімнің 1-жолында жəдігер көрмеде қарау үшін немесе сату алдында таныстыру 
үшін қойылған зат болып табылады. Негізгі қордың жəдігерлер санына шыққан уақытына, ма-
териалына жəне дайындалу техникасына қарамастан ғылыми немесе көркемдік маңызы бар 
жəдігерлер, материалдық жəне рухани мəдениет пен табиғи тарих ескерткіштері, соның ішінде 
тарихи құндылықтар, археологиялық материалдар, көркем-сурет құндылықтары, заттық, бей-
нелеу, жазба жəне тарих пен мəдениет ескерткіштеріне жататын бағалы металдардан жəне 
асыл тастардан жасалған көркем-сурет бұйымдары, сəндік қолданбалы өнер туындылары, 
қолжазба жəне баспа басылымдары, əртүрлі жеткізгіштердегі архив құжаттары жəне архив 
қорлары, бірегей жəне сирек музыка аспаптары, филателистикалық материалдар, нумизма-
тика, сфрагистика, геральдика, фалеристика бұйымдары, флора мен фауна үлгілері жəне 
сирек коллекциялар, минералогия, анатомия, палеонтология сияқты ғылым салалары үшін 
қызығушылықты туғызатын бұйымдар кіреді.

Негізгі қордағы жəдігерлердің жалпы санынан 1.1-жол бойынша электрондық форматтағы 
жəдігерлер саны көрсетіледі.

1.2-жолда цифрлық форматта енгізілген музей бұйымдарының саны көрсетіледі. 
Жəдігерлерді цифрлау дегеніміз кең көлемді кəсіби фотоаппаратпен жəдігерлерді суретке түсіру 
жəне кейіннен АС-музей бағдарламасына суреттерді енгізу процесін білдіреді. 

2-жолда музей жасаған жəне қосалқы материалдарды есепке алу кітабында тіркелетін 
ғылыми-қосалқы материалдар (диаграммалар, сызбалар, нақнұсқалар, көшірмелер) туралы 
мəліметтер толтырылады.

Қосалқы қорға мыналар жатады:
1) жалпы көтерме археологиялық, геологиялық, палеонтологиялық жəне камералық 

өңдеуден өткен табиғи материалдар;
2) жалпы шығарылымның баспа материалдары: плакаттар, афишалар, үндеулер, ашық 

хаттар, карталар, жоспарлар, сызбалар, баспа кескіндемелерінің əртүрлі түрлері, газет-
тер, журналдар, нумизматика, фалеристика, бондар жəне осы бұйымдардың толық немесе 
қанағаттанарлық жағдайда сақталған, негізгі қордың құрамындағы қосымша нұсқасы 3–5 кем 
емес болған жағдайдағы бұйымдар;

3) жылдам бұзылатын ауылшаруашылығы дақылдарының үлгілері жəне бұзылуға ұшыраған 
жəне жиі ауыстыруды талап ететін табиғи бұйымдардың үлгілері;

4) музейді жинау үшін қызығушылық ұсынатын, бірақ айтарлықтай жаңартуды талап ететін 
сақтаудың қанағаттанарлықсыз жағдайда келіп түскен түпнұсқа бұйымдар;

5) негізгі музей қоры бұйымдарын суретке түсіру барысында алынған негативтер мен 
суреттер;

6) табиғи-тарихи ескерткіш ретінде маңызы жоқ, бірақ табиғаттың кейбір ерекшеліктерін 
жəне оның құбылыстарын көрнекілеп көрсету үшін музейде пайдаланылатын табиғат 
объектілері;

7) тұрақты қойылымға жəне əртүрлі көрмелердің қажеттілігі үшін музей жинаған, 
дайындаған немесе сатып алған материалдар: нақнұсқалар, пішімдер, қалыптар, жаңартулар, 
фотокөшірмелер, жоспарлар, карталар, сызбалар, диаграммалар, кескіндер жəне музей 
бұйымдары арасындағы байланысты анықтайтын, экспозиция лық-көрмелік тақырыптарды 
ашуға көмектесетін көрнекті материалдар.

3-жол сақтау бөлімінен экспозицияға табыстаудың музейшілік актісі негізінде толтырылады. 
4-жол жаңғырту қарастыру құжаттары немесе негізгі қордағы жəдігерлер бойынша сақтау 

төлқұжаттары негізінде толтырылады.
5-жолда жыл ішінде музейге келіп түскен жəдігерлер саны көрсетіледі.
6-жолда музейлер-қорықтардың ғана мəдениет жəне тарих ескерткіштерінің саны 

көрсетіледі.
7-жолда есепті жылы музейге келушілердің жалпы саны көрсетіледі.
Келушілер санына кіру билеттері бойынша есептелетін жеке келіп-кетулер енгізіледі. 

Сондай-ақ жеңілдікпен келіп-кетушілер (мүгедек балалар, ардагерлер, қайырымдылық ак-
циялары) ескеріледі.

7.1-жолда есепті жылы музейге келушілердің жалпы санынан келуші балалар саны 
көрсетіледі. Балалар санатына 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.

8-жолда есепті жылы өткізілген экскурсиялар саны көрсетіледі.
Экскурсияларға музейлерге, көрікті орындарға, көрмелерге ұжыммен бару жатады. 
Объектілерді көрсету білікті маманның-аудиторияға объекті туралы мəн-жайды, осы 

объектімен байланысты тарихи оқиғаны түсінуін, ескерткіш орнына баға беретін экскурсоводтың 
басшылығымен жүргізіледі. Экскурсиялар өз бетінше қызмет көрсетумен қатар туристік қызмет 
кешенінің бір бөлігі де болып табылады; 

9-жолда дəрістерді есепке алу журналының негізінде музей қызметкерлері музейлерде 
жəне одан тыс жерлерде оқыған дəрістерінің жалпы саны көрсетіледі.

7. 5-бөлімнің 1-жолында музейде Интернет желісіне қол жетімділіктің бар болуы, 1.1-жол-
да Интернет желісіне сымсыз технологиялар (Wi-Fi) арқылы қол жетімділігі бар музейлер 
көрсетіледі. 

2-жолда пайдаланылатын дербес компьютерлер саны көрсетіледі.
8. 6-бөлімде музейде интернет-ресурстың бар болуы көрсетіледі.
9. 7-бөлімдегі көрме ұғымы іс-шараның өзімен қатар, сондай-ақ осы іс-шараның өткізілу 

орнын да білдіреді;
7-бөлімнің 1-жолында есепті жылы музей ұйымдастырған көрмелердің жалпы саны 

көрсетіледі. Көрмелерге экономика, ғылым, техника, мəдениет, өнер саласындағы жəне 
қоғамдық өмірдің салаларындағы өнер жетістіктерін көпшілікке көрсету жатады.

1.1-жолда музейде өткізілген көрмелер саны, 1.1.1-жолда жеке меншік қорлар негізінде 
музейде өткізген көрмелер саны көрсетіледі.

1.1.2-жолда қорларды (музейлерді, жеке топтамаларды) тарту арқылы музейде өткізілген 
көрмелер саны көрсетіледі.

1.2-жолда есепті жылы музейден тысқары жерлерде, өз облысының (қаласының) аумағында 
жəне Қазақстан Республикасы бойынша өз аумағынан тысқары жерлерде, оның ішінде шет 
елдерде өткізілген көрмелер саны көрсетіледі. 

1.2.1-жолда есепті жылы музейдің шет елдерде өткізген көрмелер саны көрсетіледі.
10. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 

мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

11. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

12. Ескерту: х – бұл айқындама толтырылмайды.
13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Музей бейіні»:
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір баған үшін.
2) 3-бөлім. «Музей ғимараттарының (үй-жайларының) саны»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 1.2-жолдан əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 1.3-жолдан əрбір баған үшін.
3) 4-бөлім. «Музей қызметінің негізгі сипаттамалары»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1.2-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
3-жол ≤ ∑ 1, 2-жолдардан əрбір баған үшін;
4-жол ≤ ∑ 1, 2-жолдардан əрбір баған үшін;
7.1-жол ≤ 7-жолдан əрбір баған үшін;
7.2-жол ≤ 7-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін.
4) 5-бөлім. «Музейдегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың бары»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан; əрбір жол үшін.
5) «Музейдің көрмелік қызметі» деген 7-бөлімі:
1-жол = 1.1,1.2-жолдардың ∑əрбір баған үшін;
1.1-жол = 1.1.1, 1.1.2-жолдардың ∑əрбір баған үшін;
1.2.1-жол ≤ 1.2-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін.
6) Бөлімдер арасындағы бақылау:
Егер 2-бөлімдегі 1-жолдың 6-бағаны ≠ 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 6-жолы ≠ 0;
Егер 2-бөлімдегі 1.1-жолдың 6-бағаны ≠ 0, онда 4-бөлімнің 2-бағанының 6-жолы ≠ 0.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 11-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 11 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112151
Код статистической формы 211112151
           Театр қызметі туралы есеп
1-театр          Отчет о деятельности театра 

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 90.01.1 «Театр қызметі» жəне 93.29.3 
«Қуыршақ театрларының қызметі» кодтарына сəйкес негізгі немесе қосалқы қызмет 
түрлерімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері мен дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности со-
гласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности – 90.01.1 «Театральная 
деятельность» и 93.29.3 «Деятельность кукольных театров»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 16 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 16 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг (область, город, район)

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды 
(статистика органының қызметкерімен толтырылады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (за-
полняется работником органа статистики)

2. Театрлар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число театров, единиц 
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(Соңы 24-бетте) 

(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде)

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование 

показателей
Барлығы

Всего
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Театрлар саны

Число театров
3. Театрлар ғимараттарының (үй-жайларының) санын жəне көрермендер залда рын-

дағы орындар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число зданий (помещений) театров и число мест в зрительных залах, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Ғимараттар (үй-жайлар) саны Число зданий (помещений)

одан :  из них: х
1.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)

в неотапливаемых зданиях (помещениях)
1.2 авариялық жағдайдағы

в аварийном состоянии
1.3 күрделі жөндеуді қажет ететін

требует капитального ремонта
2 Көрермендер залдарындағы орындар саны

Число мест в зрительных залах
4. Өз театры алаңындағы іс-шаралар санын жəне көрермендер санын көрсетіңіз
Укажите число мероприятий и число зрителей на площадке своего театра

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

А Б 1
1 Өз театрының алаңында өткізілген іс-шаралар саны, бірлік   

Число мероприятий, проведенных на площадке своего теа-
тра, единиц
соның ішінде:
в том числе:

х

1.1 өз театрының күшімен өткізілген 
проведенных силами своего театра 

1.2 театр алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілгені
проведенных силами сторонних организаций на площадке 
театра 

2 1-жолдан – өз театрының алаңында балаларға арнап 
өткізілген іс-шаралар саны, бірлік
Из строки 1 – число мероприятий для детей, проведенных на 
площадке своего театра, единиц

3 Өз театрының алаңында өткізілген іс-шаралардағы 
көрермендер саны, адам
Число зрителей на мероприятиях, проведенных на площадке 
своего театра, человек
соның ішінде:
в том числе:

х

3.1 өз театрының күшімен өткізілген іс-шаралардағы 
на мероприятиях, проведенных силами своего театра 

3.2 театрдың алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізген іс-
шаралардағы 
на мероприятиях, проведенных силами сторонних организаций 
на площадке театра 

4 3-жолдан – өз театрының алаңында өткізілген іс-
шаралардағы көрермен балалар саны, адам
Из строки 3 – число зрителей – детей, на мероприятиях прове-
денных на площадке своего театра, человек
соның ішінде:
в том числе:

х

4.1 өз театрының күшімен өткізілген іс-шаралардағы 
на мероприятиях, проведенных силами своего театра 

4.2 театр алаңында бөгде ұйымдар өткізген іс-шаралардағы 
на мероприятиях, проведенных силами сторонних организаций 
на площадке театра 

5 Есепті жылғы жаңа қойылымдардың саны, бірлік
Число новых постановок за отчетный год, единиц

6 Есепті жылы өткізілген спектакльдер (театр репертуары) 
саны, бірлік
Число проведенных спектаклей (репертуар театра) за отчет-
ный год, единиц

5. Өз театры аумағының шегінен тыс өткізілген іс-шаралар санын жəне көрер мендер 
санын көрсетіңіз

Укажите число мероприятий проведенных за пределами территории своего театра и 
число зрителей

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

А Б 1
1 Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс өткізілген іс-

шаралар саны, бірлік
Число мероприятий, проведенных за пределами своей террито-
рии по Казахстану, единиц

1.1 одан – ауылдық жердегі
из них – в сельской местности

2 1-жолдан – Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс 
балаларға арнап өткізілген іс-шаралар саны, бірлік
Из строки 1 – число мероприятий для детей, проведенных за 
пределами своей территории по Казахстану, единиц

2.1 одан – ауылдық жердегі
из них – в сельской местности

3 Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс өткізілген іс-
шаралардағы көрермендер саны, адам
Число зрителей на мероприятиях, проведенных за пределами 
своей территории по Казахстану, человек

3.1 одан – ауылдық жердегі
из них – в сельской местности

4 3-жолдан – Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс 
өткізілген іс-шаралардағы көрермен балалар саны, адам
Из строки 3 – число зрителей – детей на мероприятиях, прове-
денных за пределами своей территории по Казахстану, человек

4.1 одан – ауылдық жердегі
из них – в сельской местности

5 Шет елде өткізілген гастрольдер саны, бірлік
Число гастролей, проведенных за рубежом, единиц

6. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың нақты барын көрсетіңіз, бірлік
Укажите наличие информационно-коммуникационных технологий, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Интернет желісіне қолжетімді театрлар саны

Число театров с доступом к сети Интернет
1.1 одан – Интернет желісіне сымсыз технология құралдары 

(Wi-Fi) арқылы қол жеткізумен
из них – с доступом к сети Интернет посредством беспроводных 
технологий (Wi-Fi)

2 Компьютерлер саны
Число компьютеров

7. Интернет-ресурстың барын көрсетіңіз 
Укажите наличие интернет-ресурса 

- Иə (1)   - Жоқ (2)
- Да (1)  - Нет (2) 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №162 бұйрығына 12-қосымша

«Театр қызметі туралы есеп» (коды 211112151, индексі 1-театр, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Театр қызметі туралы есеп» (коды 211112151, индексі 1-театр, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Театр 
қызметі туралы есеп» (коды 211112151, индексі 1-театр (кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толты-
руды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында «Мəдениет туралы» Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңында анықталған мəндердегі ұғымдар 
пайдаланылады.

3. Статистикалық нысанды өзінің құрамында кəсіби труппасы бар, кəсіби театрлар 
(опера жəне балет, музыкалық комедия (оперетталар), драма, жас көрермендер, сатира 
жəне əзіл-оспақ, қуыршақ театрлары), театр-студиялар, театр өнерінің шығармашылық 
ұжымдары ұсынады. 

Халық театрлары кəсіби театрлар санына қосылмайды.
Егер бір театр ғимаратында репертуарлары əртүрлі немесе əртүрлі тілдерде, бірақ 

бір дирекцияға біріктірілген екі шығармашылық ұжым жұмыс жасаса, бір жиынтық есеп тол-
тырылады. 

Статистикалық нысанда қамтылатын деректер бастапқы есепке алу материалдарына 
негізделеді, оған билеттерді өткізу туралы есеп, негізінде статистикалық нысанның негізгі 
көрсеткіштері толтырылатын бастапқы құжаттар жатады.

4. 3-бөлімнің 1-жолында жеке тұрған құрылысқа жататын театр ғимараттары (үй-жайлары) 
мен үй-жайлардың жалпы саны көрсетіледі. Үй-жайларға театр орналасатын ғимараттың 
оңаша бөлігі жатады.

3-бөлімнің 1.1-жолында жылытылмайтын ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 
3-бөлімнің 1.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 
3-бөлімнің 1.3-жолында күрделі жөндеуді қажет ететін ғимараттардың (үй-жайлардың) саны 
көрсетіледі.

3-бөлімнің 1.2 жəне 1.3-жолдары актінің (қорытындының) немесе театрлар 
ғимараттарының, үй-жайларының техникалық жағдайын сипаттайтын, Қазақстан Республикасы 
заңнамасымен белгіленген тəртіппен құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады.

3-бөлімнің 2-жолында көрермендер залдарындағы орындар саны негізгі залдағы жəне 
егер бар болса қосымша залдардағы орындар санының қосындысымен анықталады.

5. 4-бөлімде өз театры алаңында өткізілген іс-шаралар саны жəне іс-шараларға қатысқан 
көрермендер саны көрсетіледі.

4-бөлімнің 1-жолында өз театрының күшімен, театр алаңында бөгде ұйымдардың күшімен 
өткізілген спектакльдер, концерттер, шығармашылық кештер жəне сол сияқты шаралар іс-
шаралар санына қосылады. Спектакльдер санына негізгі сахнада, сондай-ақ қосымша сахна-
да театр өткізген таңертеңгілік жəне кешкі спектакльдер туралы жиынтық деректер жатады.

4-бөлімнің 1.1-жолында өз театрының күшімен өткізілген іс-шаралар саны көрсетіледі.
4-бөлімнің 1.2-жолында театр алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілген іс-

шаралар саны көрсетіледі.
4-бөлімнің 2-жолында балаларға арнап өткізілген іс-шаралар көрсетіледі.
4-бөлімнің 3-жолында көрермендер санына іс-шараларға қатысқан адамдар саны 

қосылады.
4-бөлімнің 3.1-жолында өз театрының күшімен өткізілген іс-шаралардағы көрермендер 

саны көрсетіледі.
4-бөлімнің 3.2-жолында театр алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілген іс-

шаралардағы көрермендер саны көрсетіледі.
4-бөлімнің 4-жолында көрермен балалар саны көрсетіледі, оларға 15 жасқа дейінгі 

адамдар жатады.
4-бөлімнің 5-жолында суретшімен, балетмейстермен бірігіп қоюшы режиссер жүзеге 

асыратын спектакль (опералық, драмалық, балет) мен эстрадалық қойылым жасаудың 
шығармашылық процесі қойылым деп аталады.

4-бөлімнің 6-жолында есепті жылы өткізілген спектакльдер саны (театрдың реперту-
арлары) көрсетіледі, театрдың репертуарына сəйкес спетакльдер бір рет есепке алынады.

6. 5-бөлімде Қазақстан бойынша өз театры шегінен тыс өткізілген іс-шаралар, іс-
шараларға қатысқан көрермендер саны жəне шет елде өткізілген гастрольдер саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 1-жолында Қазақстан бойынша өз театры аумағының шегінен тыс театрдың 
күшімен өткізілген іс-шаралар саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 1.1-жолында Қазақстан бойынша ауылдық жерде театрдың күшімен өткізілген 
іс-шаралар саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 2-жолында балаларға арнап өткізілген іс-шаралар саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 2.1-жолында Қазақстан бойынша ауылдық жерде балаларға арнап өткізілген 
іс-шаралар саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 3-жолында Қазақстан бойынша өз аумағының шегінен тыс театр өткізген іс-
шараларға қатысқан көрермендер саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 3.1-жолында Қазақстан бойынша ауылдық жерде театр өткізген іс-шараларға 
қатысқан көрермендер саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 4-жолында Қазақстан бойынша өз аумағы шегінен тыс театр өткізген іс-
шараларға қатысқан көрермен балалар саны көрсетіледі. Берілген санатқа 15 жасқа дейінгі 
адамдар жатады.

5-бөлімнің 4.1-жолында Қазақстан бойынша ауылдық жерде театр өткізген іс-шараларға 
қатысқан көрермен балалар саны көрсетіледі.

5-бөлімнің 5-жолында шет елдердегі гастрольдер саны көрсетіледі. Гастрольдік спек-
такльдерге театрлық ойын-сауық кəсіпорындармен шарт бойынша театр өткізген спектакльдер 
жатады. Артистің (ұжымның) немесе театр труппасының алыс жəне таяу шетелдерде өнер 
көрсетулері, спектакльдері гастрольдер деп аталады.

7. 6-бөлімнің 1-жолында Интернет желісіне қолжетімділігі бар театрлар саны, 6-бөлімнің 
1.1-жолында Интернет желісіне сымсыз технологиялар (Wi-Fi) арқылы қол жеткізетін теат-
рлар саны көрсетіледі.

6-бөлімнің 2-жолында пайдаланылатын компьютерлер саны көрсетіледі.
8. 7-бөлімде театрлардағы интернет-ресурстардың бары көрсетіледі.
9. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 

мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

10. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық 
түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі 
арқылы жүзеге асырылады.

11. Ескерту: х – бұл позиция толтырылмайды.
12. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Театрлар саны»: 
1-баған = əрбір жол үшін 2–7-бағандардың ∑.
2) 3-бөлім. «Театрлар ғимараттарының (үй-жайларының) саны жəне көрермендер 

залдарындағы орындар саны»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан;
1.2-жол ≤ 1-жолдан;
1.3-жол ≤ 1-жолдан.
3) 4-бөлім. «Өз театры алаңындағы іс-шаралар саны жəне көрермендер саны»:
1-жол = ∑ 1.1–1.2-жолдан;
2-жол ≤ 1-жолдан;
3-жол = ∑ 3.1–3.2-жолдан;
4-жол ≤ 3-жолдан;
4-жол = ∑ 4.1–4.2-жолдан;
5-жол < 1-жолдан;
6-жол < 1-жолдан.
4) 5-бөлім. «Өз театры аумағының шегінен тыс өткізілген іс-шаралар саны жəне 

көрермендер саны»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан;
2-жол ≤ 1-жолдан;
2.1-жол ≤ 2-жолдан;
3.1-жол ≤ 3-жолдан;
4-жол ≤ 3-жолдан;
4.1-жол ≤ 4-жолдан.
5) 6-бөлім. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың нақты бары»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан; 
1-баған ≥ 2-бағаннан.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 13-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 13 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды  211112229
Код статистической формы 211112229
           Цирк қызметі туралы есеп
 1-цирк          Отчет о деятельности цирка

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасының – 90.01.3 «Цирк қызметі» кодына 
сəйкес негізгі немесе қосалқы қызметтер түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с 
основным или вторичным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов 
экономической деятельности – 90.01.3 «Деятельность цирков»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 16 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 16 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Цирктер, ғимараттар (үй-жайлар) санын, көрермендер залындағы орындардың 
санын көрсетіңіз, бірлік

Укажите число цирков, зданий (помещений), мест в зрительных залах, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Цирктер саны

Число цирков
2 Ғимараттар (үй-жайлар) саны

Число зданий (помещений)
одан: из них:

2.1 жылытылмайтын ғимараттарда (үй-жайларда)
в неотапливаемых зданиях (помещениях)

2.2 авариялық жағдайдағы
в аварийном состоянии

2.3 күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитального ремонта

3 Көрермендер залдарындағы орындар саны
Число мест в зрительных залах

2. Цирк іс-шараларының санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число мероприятий цирка, единиц

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

А Б 1
1 Іс-шаралар саны – барлығы

Число мероприятий – всего
соның ішінде:        в том числе: х

1.1 цирктің өз күшімен өткізілгені 
проведенных силами своего цирка

1.2 цирк алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілгені   
проведенных силами сторонних 
организаций на площадке цирка

2 1-жолдан балаларға арналған іс-шаралар саны
Из строки 1–число мероприятий для детей 

3 Өз қаласынан тыс жерлерде гастрольдік жəне көшпелі 
қойылымдар
Гастрольные и выездные представления за пределами сво-
его города

3.1 олардан – шетелде
из них – за рубежом

4 Есепті жылдағы жаңа қойылымдардың саны
Число новых представлений за отчетный год

3. Цирк іс-шараларындағы көрермендер саны, адам
Укажите число зрителей на мероприятиях цирка, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

А Б 1
1 Көрермендер саны, барлығы 

Число зрителей, всего
соның ішінде:
в том числе:

х

1.1 цирктің өз күшімен өткізген іс-шаралардағы
на мероприятиях, проведенных силами своего цирка

1.2 цирк алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілген іс-
шаралардағы
на мероприятиях, проведенных силами сторонних организаций 
на площадке цирка

2 1-жолдан көрермен балалар саны 
Из строки 1–число зрителей – детей
соның ішінде:
в том числе:

2.1 цирктің өз күшімен өткізген іс-шаралардағы
на мероприятиях, проведенных силами своего цирка

2.2 цирк алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілген іс-
шаралардағы
на мероприятиях, проведенных силами сторонних организаций 
на площадке цирка

4. Цирктегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолда барын көрсетіңіз, 
бірлік

Укажите наличие информационно-коммуникационных технологий в цирке, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Интернет желісіне қол жетімділігі бар цирктер саны

Число цирков с доступом к сети Интернет
1.1 одан – Интернет желісіне сымсыз технологиялар (Wi-Fi) 

арқылы қол жетімділігі бар 
из них – с доступом к сети Интернет посредством беспроводных 
технологий (Wi-Fi)

2 Компьютерлер саны
Число компьютеров

5. Интернет-ресурстың болуын көрсетіңіз - Ия (1) - Жоқ (2) 
Укажите наличие интернет-ресурса - Да (1) - Нет (2)

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 162 бұйрығына 14-қосымша

«Цирк қызметі туралы есеп» (коды 211112229, индексі 1-цирк, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Цирк қызметі туралы есеп» (коды 211112229, индексі 1-цирк, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Цирк қызметі туралы 
есеп» (коды 211112229, индексі 1-цирк, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында «Мəдениет туралы» Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңында анықталған мəндердегі ұғымдар 
пайдаланылады.

Статистикалық нысанға стационарлық цирктер (қысқы жəне жазғы), жылжымалы (шапито), 
сахнадағы цирк, хайуанаттар циркі бойынша деректер кіреді. 

Егер бір цирк ғимаратында репертуарлары əртүрлі немесе əртүрлі тілдерде, бірақ бір 
дирекцияға біріктірілген екі шығармашылық ұжым жұмыс жасаса, онда бір жинақты есеп 
толтырылады. 

Статистикалық нысанда қамтылатын деректер бастапқы есепке алу материалдарына 
негізделеді, оларға билеттерді өткізу туралы есеп, олардың негізінде статистикалық нысанның 
негізгі көрсеткіштері толтырылатын бастапқы құжаттар жатады.

3. 1-бөлімнің 1-жолында цирктер саны көрсетіледі.
1-бөлімнің 2-жолында цирктер орналасқан ғимараттың қосалқы бөлігі жататын жеке 

тұрған құрылыс пен үй-жай жататын цирктер ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы саны 
көрсетіледі.

1-бөлімінің 2.1-жолында жылытылмайтын ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 1-бөлімінің 
2.2-жолында авариялық жағдайдағы ғимараттардың (үй-жайлардың) саны, 1-бөлімнің 2.3-жо-
лында күрделі жөндеуді қажет ететін ғимараттардың (үй-жайлардың) саны көрсетіледі.

1-бөлімнің 2.2 жəне 2.3-жолдары актінің (қорытындының) немесе цирктер ғимараттарының 
(үй-жайларының) техникалық жағдайын сипаттайтын Қазақстан Республикасы заңнамасымен 
белгіленген тəртіпте құрастырылған құжаттың негізінде толтырылады

4. 2-бөлімнің 1-жолында іс-шаралар санына өз циркінің күшімен, цирк алаңында бөгде 
ұйымдардың күшімен өткізілген қойылымдар, концерттер жəне сол сияқтылар кіреді. 
Қойылымдар санына цирк өткізген таңертеңгілік жəне кешкі қойылымдар туралы жиынтық 
деректер кіреді.

2-бөлімнің 1.1-жолында бөгде ұйымдарды тартусыз өз циркінің күшімен өткізілген іс-
шаралар саны көрсетіледі.

2-бөлімнің 1.2-жолында цирк алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілген іс-шаралар 
саны көрсетіледі.

2-бөлімнің 3-жолында көшпелі қойылымдарға тараптық ұйымдардың сахналық 
алаңдарында бір рет көрсетілетін қойылымдар есептіленеді. 

2-бөлімнің 4-жолында суретшімен бірге қоюшы режиссер жүзеге асыратын цирк жəне 
эстрадалық қойылым құрудың шығармашылық процесі болып табылатын жаңа қойылымдар 
саны көрсетіледі.

5. 3-бөлімнің 1-жолында көрермендер санына іс-шараларға қатысқан адамдар саны кіреді. 
3-бөлімнің 1.1-жолында өз циркінің күшімен өткізген іс-шаралардағы көрермендер саны 

көрсетіледі.
3-бөлімнің 1.2-жолында цирк алаңында бөгде ұйымдардың күшімен өткізілген іс-

шаралардағы көрермендер саны көрсетіледі.
3-бөлімнің 2-жолында көрермен-балалар саны көрсетіледі, оларға 15 жасқа дейінгі адам-

дар жатады.
6. 4-бөлімнің 1-жолында Интернет желісіне қол жетімділігі бар цирктер саны, 1-бөлімнің 

1.1-жолда Интернет желісіне сымсыз технологиялар (WiFi) арқылы қол жетімділігі бар цир-
ктер саны көрсетіледі.

4-бөлімнің 2-жолында пайдаланылатын компьютерлер саны көрсетіледі.
7. 5-бөлімде цирктерде интернет-ресурстарының бары көрсетіледі.
8. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 

мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

9. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

10. Ескерту: х – бұл айқындама толтырылмайды.
11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Цирктер ғимараттарының (үй-жайларының) саны жəне көрермендер залындағы 

орындар саны»:
2.1-жол ≤ 2-жолдан;
2.2-жол ≤ 2-жолдан;
2.3-жол ≤ 2-жолдан.
2) 2-бөлім. «Цирк іс-шаралар саны»:
1-жол = ∑ 1.1–1.2-жолдан;
2-жол ≤ 1-жолдан;
3.1-жол ≤ 3-жолдан;
4 жол < 1-жолдан.
3) 3-бөлім. «Цирктің іс-шаралардағы көрермендердің саны»:
1-жол = ∑ 1.1–1.2-жолдан; 
2-жол = ∑ 2.1–2.2-жолдан.
4) 4-бөлімі. «Циркте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың бар болуы»:
1.1-жол ≤ 1-жолдан.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 15-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 15 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 8 ноября 2017 года № 162

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112115
Код статистической формы 211112115

                Кино көрсетуді жəне кинофильмдерді шығаруды
               жүзеге асыратын ұйымдардың қызметі туралы есеп
1-кино                           Отчет о деятельности организаций, осуществляющих 
       кинопоказ и производство кинофильмов

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 59.11.0 «Кино, бейнефильмдер 
жəне телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет», 59.13.0 «Кино, бей-
нефильмдер жəне телевизиялық бағдарламалар тарату бойынша қызмет» жəне 59.14.0 
«Кинофильмдер көрсету бойынша қызмет» кодтарына сəйкес негізгі немесе қосалқы 
қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олар дың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности 
согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности» – код 59.11.0 
«Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ», 
59.13.0 «Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных 
программ» и 59.14.0 «Деятельность по показу кинофильмов»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 23 қаңтарға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 23 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз 
(облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг           
(область, город, район)

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
сəйкес аумақ коды (статистика органының 
қызметкері толтырады)               
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных 
объектов (заполняется работником органа статистики)

2. Кинотеатрлар санын жəне олардың ауданын көрсетіңіз
Укажите число кинотеатров и их площадь

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Кинотеатрлар саны, бірлік

Число кинотеатров, единиц
соның ішінде:
в том числе:

х х

 1.1 жабық кинотеатрлар
крытые кинотеатры
соның ішінде:
в том числе:

1.1.1 1 экранды
с 1 экраном

1.1.2 2-7 экранды
с 2-7 экранами

1.1.3 8 жəне одан да көп экранды (көпзалды)
с 8 и более экранами (многозальные)

1.1.4 цифрлық жабық кинотеатрлар саны
число крытых цифровых кинотеатров

1.2 басқа да кинотеатрлар
другие кинотеатры
соның ішінде:
в том числе:

х х

1.2.1 видеокөріністі пайдаланумен
с использованием видеоизображения

1.2.2 басқа да аппаратураны пайдаланумен
с использованием другой аппаратуры

2 Кинотеатрлардың жалпы аумағы, шар-
шы метр
Общая площадь кинотеатров, квадрат-
ных метров

3. Кино көрсетуді жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің негізгі сипаттамаларын 
көрсетіңіз, бірлік

Укажите основные характеристики деятельности организаций, осуществляющих кино-
показ, единиц 

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бар-
лығы 
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Кинотеатрлардағы кинозалдар саны

Число кинозалов в кинотеатрах
1.1 одан жабық кинотеатрлардағы кинозал-

дар саны
из них число кинозалов в крытых кинотеатрах

1.1.1 одан көп залды жабық кинотеатрларда
из них в многозальных крытых кинотеатрах

1.2 одан жабық кинотеатрлардағы цифрлық 
кинозалдар 
из них цифровые кинозалы в крытых кино-
театрах

1.2.1 одан көп залды жабық кинотеатрларда
из них в многозальных крытых кинотеатрах

2 Кинозалдардағы орындар саны
Число мест в кинозалах

2.1 одан жабық кинотеатрлардағы орындар 
саны 
из них число мест в кинозалах крытых кино-
театров

2.1.1 одан көп залды жабық кинотеатрларда
из них в многозальных крытых кинотеатрах

3 Тұрақты киноқондырғылар саны
Число стационарных киноустановок

4 Жылжымалы киноқондырғылар саны
Число передвижных киноустановок

5 Кино көрсетуді жүзеге асыратын 
ұйымдардың нақты бары
Наличие организаций, осуществляющих ки-
нопоказ

4. Киносеанстар санын, келушілер санын жəне көрсетілген қызметтерден түскен 
табыстарды көрсетіңіз

Укажите число киносеансов, число посетителей и доходы от оказанных услуг

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Ба
рл

ы
ғы

 
Вс

ег
о

Одан – толық 
метражды 
фильмдер

Из них – полно-
метражные 

фильмы

Ауылдық жерлер
Сельская местность

бар-
лығы 
всего

одан – толық 
метражды филь-

мдер
из них – 

полномет ражные 
фильмы

А Б 1 2 3 4
1 Киносеанстар саны, бірлік

Число киносеансов, единиц
соның ішінде:
в том числе:

х х х х

1.1 ұлттық фильмдер 
 национальные фильмы 

1.2 шетелдік фильмдер
зарубежные фильмы

2 Келушілер саны, адам
Число посетителей, человек
соның ішінде:
в том числе:

х х х х

2.1 ұлттық фильмдер 
национальные фильмы 

2.2 шетелдік фильмдер
зарубежные фильмы

3 Көрсетілген қызметтерден 
түскен табыстар,
 мың теңге
Доход от оказанных услуг, 
тысяч тенге
соның ішінде:
в том числе:

х х х х

3.1 ұлттық фильмдер 
национальные фильмы 

3.2 шетелдік фильмдер
зарубежные фильмы

5. Киносеансқа келуші балалар санын көрсетіңіз
Укажите число детей, посетивших киносеансы

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Балаларға арнап өткізілген киносеанстар саны, 

бірлік
Число проведенных киносеансов для детей, еди-
ниц 

2 Көрермендер саны – балалар, адам
Число посетителей – детей, человек

6. Фильмді шығарушы ел бойынша көрсетілген толық метражды фильмдерге 
келушілер санын көрсетіңіз

Келушілер саны жетекші 5 ел бойынша азаюы тəртібінде көрсетіледі, адам
Укажите число посещений демонстрировавшихся полнометражных фильмов по стране 

производства фильма 
Число посетителей указывается в порядке убывания 5-ти ведущих стран, человек

Жол коды
Код строки

Көрсетілген толық метражды фильмдерді 
шығарған ел

Страна происхождения показанных полнометраж-
ных фильмов

Көрермендер саны 
Число посетителей

А Б 1
1
2
3
4
5

7. Алғашқы көрсетілген 10 толық метражды фильмге келуі бойынша көрсетіңіз
Укажите 10 первых показанных полнометражных фильмов по посещаемости

Жол 
коды
Код 

строки

Түпнұсқаның 
атауы

Название ори-
гинала

Шығарған ел
Страна проис-

хождения

Түпнұсқа 
тілі

Язык ориги-
нала

Фильмнің 
типі

Тип фильма

Келушілер 
саны, адам 

Число посетите-
лей, человек

А Б В Г Д 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

8. Көрсетілген толық метражды фильмдердің саны, бірлік
Укажите число показанных полнометражных фильмов, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бар-
лығы 
Всего

Соның ішінде
В том числе

ұлттық 
фильмдер

национальные 
фильмы

шетелдік 
фильмдер

зарубежные фильмы

А Б 1 2 3
1 Көрсетілген толық метражды 

фильмдердің саны – барлығы
Число показанных полномет-
ражных фильмов – всего

1.1 соның ішінде – алғашқы 
қойылымдар
из них – премьерных показов

9. Прокатқа жіберілген фильмдер санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число запущенных в прокат фильмов, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы 
Всего

А Б 1
1 Прокатқа жіберілген фильмдердің саны

Число запущенных в прокат фильмов 
10. Жасап шығарылған фильмдердің түрлері бойынша санын көрсетіңіз, бірлік 
 Укажите число созданных фильмов по видам, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование пока-

зателей

Бар-
лығы
Всего 

Соның ішінде
В том числе

толық метражды 
полнометражные 

қысқа метражды 
короткометражные 

А Б 1 2 3
1 Жасап шығарылған 

фильмдер саны 
Число созданных 
фильмов 
 соның ішінде: 
 в том числе: 

х х х

1.1 көркем 
художественные

1.2 деректі 
документальные

1.3 анимациялық 
анимационные

11. Шығару типі бойынша жасап шығарылған фильмдер санын көрсетіңіз, бірлік 
Укажите число созданных фильмов по типу производства, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бар-
лығы
Всего 

Соның ішінде
В том числе

толық ме-
тражды

полнометраж-
ные 

қысқа ме-
тражды 

короткометраж-
ные 

А Б 1 2 3

1 Жасап шығарылған фильмдер 
саны 
Число созданных фильмов
соның ішінде:
в том числе:

х х х

1.1 ұлттық өндіріс
национальное производство

1.2 бірлескен өндіріс 
совместное производство
соның ішінде:
в том числе:

х х х

1.2.1 мажоритарлық
мажоритарный

1.2.2 миноритарлық
миноритарный

1.2.3 паритеттік
паритетный

12. Шығару тəсілі бойынша жасап шығарылған ұлттық толық метражды фильм дер 
санын көрсетіңіз, бірлік 

Укажите общее число созданных национальных полнометражных фильмов по способу 
производства, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Ұлттық толық метражды фильмдер саны

Число национальных полнометражных фильмов
соның ішінде:
в том числе:

х

1.1 цифрлық жеткізгіште
цифровые носители

1.2 цифрлық емес жеткізгіште
нецифровые носители

13. Түпнұсқасының тілі бойынша жасап шығарылған ұлттық толық метражды филь-
мдер санын көрсетіңіз, бірлік 

Укажите число созданных национальных полнометражных фильмов по языку оригина-
ла, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Ұлттық толық метражды фильмдер саны

Число национальных полнометражных фильмов
соның ішінде:
в том числе:

х

1.1 қазақша
казахский 

1.2 орысша
русский

1.3 көп тілде 
многоязычные 

1.4 басқа да тілдерде 
другие языки

2 Видео-форматта құрылған ұлттық толық метражды филь-
мдер саны
Число национальных полнометражных фильмов, созданных в 
видео-формате
соның ішінде:
в том числе:

х

2.1 қазақша
казахский 

2.2 орысша
русский

2.3 көп тілде 
многоязычные 

2.4 басқа да тілдерде 
другие языки

14. Бірлесіп толық метражды фильмдер жасап шығарған алғашқы он жетекші елді 
көрсетіңіз, бірлік 

 Перечислите десять ведущих стран, с которыми совместно создавали полнометражные 
фильмы, единиц

Жол коды
Код строки

Шығарған ел
Страна проис-

хождения

Бірлесіп шығарылған толық метражды фильмдер саны 
Число совместно созданных полнометражных фильмов

А 1 2
1
2
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(Соңы. Басы 20-23-беттерде)

(Жалғасы 25-бетте) 

Жол коды
Код строки

Шығарған ел
Страна проис-

хождения

Бірлесіп шығарылған толық метражды фильмдер саны 
Число совместно созданных полнометражных фильмов

А 1 2
3
4
5
6
7
8
9

10
Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 162 бұйрығына 16-қосымша 

«Кино көрсетуді жəне кинофильмдерді шығаруды жүзеге асыратын ұйымдардың 
қызметі туралы есеп» (коды 211112115, индексі 1-кино, кезеңділігі жылдық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Кино көрсетуді жəне кинофильмдерді шығаруды жүзеге асыратын ұйымдардың 
қызметі туралы есеп» (коды 211112115, индексі 1-кино, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Кино көрсетуді жəне кинофильмдерді шығаруды 
жүзеге асыратын ұйымдардың қызметі туралы есеп» (коды 211112115, индексі 1-кино, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі түсініктер статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) анимациялық фильм – графикалық əдістерді жəне бейнелеу өнері тəсілдерін, 

компьютерлік графика мүмкіндіктерін пайдалану жолымен қимылдарды жəне көріністерді 
жандандыра отырып жасалатын фильм; 

2) деректі фильм – режиссер операторлық өнер, монтаждық құрау құралдарымен жəне 
басқа да құралдармен түсіндіретін өзекті оқиғалар, шындық фактілері жинақталып көрсетілген 
сценарий желісінің негізінде жасалатын фильм; 

3) қысқа метражды фильм – ұзақтығы алпыс минутқа жетпейтін фильм;
4) ойын фильмі – сценарийдің негізінде жасалатын жəне актер ойыны, режиссура, 

операторлық өнер, қоюшы-суретшінің, композитордың жəне киноматография саласындағы 
қатынастар субъектілерінің шығармашылығы құралдарымен іске асырылатын фильм;

5) толық метражды фильм – ұзақтығы алпыс минуттан кем емес фильм;
6) фильм – шығармашылық ниеттің негізінде кез келген нысанда жəне əртүрлі жанрда 

жасалған, кинотаспаға, магниттік таспаға немесе жеткізгіштердің өзге де түрлеріне жазылған 
жəне өзара реттілікпен байланысқан кадрларды біртұтас тақырыпқа біріктірген бейнеден, 
дыбыстық сүйемелдеуден тұратын жəне тиісті техникалық құралдардың көмегімен естіп-көруге 
арналған аудиовизуалдық туынды;

7) фильм шығару – нəтижесінде аудиовизуалды туынды жасалатын автордың 
шығармашылық ойын іске асыру процесі. 

3. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының:
1) 59.11.0 – кино, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламаларды шығару бой-

ынша қызмет; 
2) 59.13.0 – кинофильмдерді, видео жəне телевизия бағдарламаларын тарату бойын-

ша қызмет; 
3) 59.14.0 – кинофильмдерді көрсету бойынша қызмет кодтарына сəйкес кинофильмдерді 

көрсету жəне таратумен байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара 
кəсіпкерлер, кинофильмдерді шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар толтырады жəне мемлекеттік статистика органдарына ұсынады.

4. 2-бөлімнің 1-жолында бөлек тұрған ғимараттарда, сауда орталықтары, ойын-сауық 
кешендері жəне үй-жайлар аумағында орналасқан кинотеатрлар саны көрсетіледі. Жабық 
кинотеатрларға фильмдерді рұқсаттылығы 1,3К (көріністердің көлденең рұқсаттылығы 1300 
пиксель) кем емес цифырлық проекторлар арқылы 35 миллиметрлік (бұдан əрі – мм) таспада 
көрсетуге арналған станционарлық коммерциялық имараттар көрсетіледі.

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 – жолдарында 1, 2–7 жəне 8 экранды жабық кинотеатрлардың саны 
көрсетіледі. Көп залды кинотеатрларға 8 жəне одан да көп экраны бар жəне экрандардың 
барлық типтерін қамтитын кинотеатрлар жатады.

1.1.4-жолда жабық цифрлық кинотеатрлар саны көрсетіледі. Цифрлық кинотеатр – 
кинематографиялық немесе аудиовизуалды туындыларды цифрлық форматта көрсету 
үшін жабдықталған орын. Цифрлық проекциялық жабдығы бар кинотеатрлардың дəстүрлі 
кинопленкалардағы (35 мм) сияқты мөлшерде жəне бірдей сапада көріністерді көрсету 
мүмкіндігі бар. Фильмнің көшірмесі серверде сақталатын цифрлық файлға ауыстырылады. 
Кинотеатрды цифрлық деп қарастыру үшін онда 1,3К кем емес рұқсаттылық (көріністердің 
көлденең рұқсаттылығы 1300 пиксель) қолданылуы тиіс. 

1.2.1, 1.2.2-жолдарда видеокөріністі немесе басқа аппаратураны пайдаланатын киноте-
атрлар көрсетіледі. Оларға бейне-проекциялық жабдықты немесе 16 мм жəне одан да жұқа 
проекциялық жабдықты пайдаланатын коммерциялық имараттар, арт-хаустар, жылжымалы 
кинотеатрлар жəне автокинотеатрлар сияқты ашық кинотеатрлар көрсетіледі.

2-жолда ойын-сауық кешендерінде жəне сауда орталықтарында орналасқан 
кинотеатрлардың алаңы көрсетіледі, жекеменшік те жəне жалға алынған алаң да кіреді. 

5. 3-бөлімнің 1.2-жолында экрандарында кинопленка арқылы өткізбей экранға тікелей жарық 
беру үшін цифрлық проекциялық жабдығы бар кинозалдар жататын жабық кинотеатрлардағы 
цифрлық кинозалдары ескеріледі.

3-жолда көрермендер залынан бөлектенген арнайы жабдықталған үй-жай киноаппаратқа 
аппаратурасы үнемі орнатылған кино қондырғылар жататын станционарлық киноқондырғылар 
есепке алынады. 

4-жолда аппаратурасы тек фильмдерді көрсету уақытында ғана орналастырылатын 
киноқондырғылар жататын жылжымалы киноқондырғылар есепке алынады.

5-жолды заңды тұлға мəртебесі берілген жекелеген құрылымдық бірліктер болып табыла-
тын, жабық жəне басқа да кинотеатрларда кино көрсетуді жүзеге асыратын ұйымдар толтырады.

6. 4-бөлімнің 1-жолында белгілі бір уақыт аралығында үзіліссіз жүзеге асырылатын фильмді 

немесе толық метражды немесе қысқа метражды фильмдердің белгілі бағдарламасының бір 
реттік көрсетілімі жататын киносеанстар есепке алынады. Көрсетілген екі сериялы толық ме-
тражды фильмдерді есепке алуда əрбір серия көрсетілім болып есептеледі.

1.1, 2.1, 3.1-жолдарда Қазақстан Республикасында шығарылған фильмдерге жататын 
ұлттық фильмдер есепке алынады.

1.2, 2.2, 3.2-жолдарда ресейлік жəне шетелдік фильмдер есепке алынады. Қазақстан 
Республикасына жалға беру жəне көпшілікке көрсету (демонстрациялау) үшін əкелінген 
(жеткізілген) фильмдер шетелдік фильмдерге жатады.

2-жолда келушілер саны фильмдерге сатылған билеттер саны жəне қайырымдылық кино-
сеанстарына келушілер саны бойынша анықталады. 

3-жолда көрсетілген қызметтерден түскен табыстарға кинофильмдерге билеттерді сатудан 
түскен ақша жиынтығы жəне кино көрсетілімді жүзеге асыратын ұйымдар өткізген іс-шаралардан 
(оқушыларға арналған абонементтер бойынша өткізілген дəрістерден, кинотеатрдың меншігі 
болып табылатын ойын автоматтарынан түскен қаражаттар жəне өз күштерімен өткізген іс-
шаралардан) түскен ақша жиынтығы кіреді.

7. 5-бөлімде балаларға арналған киносеанстар саны жəне көрермен балалар саны 
көрсетіледі. Балаларға 15 жасқа дейінгі адамдар жатады.

8. 6-бөлімді толтыру кезінде бірлесіп шығарылған көрсетілген фильмдер шыққан жері біреу 
ретінде көрсетіледі. Бұл көрсеткіш фильмді шығаруға көп үлес қосқан елдің алатын орнына 
негізделуі немесе кинопрокатшылардың шығарған елді көрсетуіне негізделеді.

9. 7-бөлімде алғашқы 10 толық метражды фильмнің атауы фильмге келуі бойынша азаю 
тəртібімен көрсетіледі, фильмнің шыққан елі, түпнұсқа тілі жəне фильмнің типі (көркемдік, 
анимациялық, деректі) көрсетіледі.

10. 8-бөлімнің 1-жолында жыл бойы көрсетілген толық метражды фильмдердің саны 
көрсетіледі. Əр фильм тек 1 рет есепке алынады. Көшірмелер немесе проекциялар 
(көрсетілімдер) саны туралы деректер көрсетілмейді.

1.1-жолда толық метражды фильмдердің алғашқы көрсетілімдерінің саны көрсетіледі. 
Толық метражды фильмнің алғашқы қойылымы толық метражды фильмнің кинотеатрда есепті 
жылы алғашқы жария көрсетілуі.

11. 9-бөлімнің 1-жолында кинопрокат ұйымдары прокатқа жіберген фильмдердің саны 
көрсетіледі. Толық метражды фильмдерді сатумен, жалға берумен, прокатқа тапсырумен 
немесе кинотеатрлармен алмасумен айналысатын коммерциялық кəсіпорын кинопрокат 
ұйымы болып табылады. Бұл компаниялар толық метражды фильмдердің маркетингісімен 
жəне нарықта ілгерлетумен, табысты жинаумен жəне олардың прокаттарымен айналыса 
алады. Бұл бөлімді тек негізгі қызмет түрі 59130 – кино, бейнефильмдер жəне телевизиялық 
бағдарламалар тарату болып табылатын ұйымдар толтырады.

12. 10–14-бөлімдерді кинофильмдер шығару саласында қызметті жүзеге асыратын 
субъектілер толтырады.

Толық метражды фильмдерді шығару үш кезеңді қамтиды:
1) түсірілімге дайындық (фильмге авторлық құқық, қаржыландыру жəне тарату, дайындық 

процестері (сценарий жазу жəне кадрлау), рөлдерді бөлу жəне түсірілім тобын іріктеу);
2) шығару (шығару жобасы, ұйымдастыру жəне түсірілімдер);
3) түсірілімнен кейінгі жұмыстар (таспаны өңдеу жəне арнаулы эффектілер, бейне монта-

жы, жазба жəне дыбыс пен саз монтажы).
10-бөлімде шығарылған толық метражды жəне қысқа метражды көркем, деректі жəне 

анимациялық фильмдер саны толтырылады. Фильмдерді есепке алу көпшілікке көрсету, теле-
дидар эфирінде трансляциялау мақсатында прокатқа беру сəтінде жүргізіледі. 

13. 11-бөлімде ұлттық жəне бірлесіп шығарылған фильмдер көрсетіледі.
Келесі негіздемелердің жиынтығы болғанда фильм: 
1) егер фильм жоғары көркемдік деңгейде шығарылса, халықтың рухани қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға қабілетті, мемлекеттік мүдделерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасын 
əлемдік аренада кино өнері арқылы танылуына қызмет етсе;

2) фильмдерді жасап шығару, тарату жəне көпшілікке жариялауда смета бойынша жалпы 
жұмыстың жетпіс пайыздан көбін Қазақстан Республикасында тіркелген кинемотографиялық 
ұйымдар жүзеге асырса;

3) шетелдік инвестициялар фильм шығаруда фильмнің құндық сметасының отыз пай-
ызынан аспаса;

4) фильмді толық жəне ішінара шығару республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге 
асырылса ұлттық болып танылады

1.2-жолда бірлесіп шығару мажоритарлық немесе миноритарлық не паритетті болуы мүмкін.
1.2.1-жолда мажоритарлық бірлескен шығарылым – қазақстаннан шыққан өндірушілер 

қаржыландырудың үлкен үлесін ұсынатын толық метражды фильмді шығару көрсетіледі.
1.2.2-жолда миноритарлық бірлескен шығарылым – қазақстаннан шыққан өндірушілер 

қаржыландырудың аз үлесін ұсынатын толық метражды фильм шығару көрсетіледі.
1.2.3-жолда паритетті бірлескен шығарылым – қаржыландыру тең бөлінетін екі немесе 

одан да көп қазақстандық жəне шет елдік өндірушілерді тартумен толық метражды фильм 
шығару көрсетіледі.

14. 12-бөлімде шығару тəсіліне қарай жасап шығарылған толық метражды фильмдер 
саны көрсетіледі.

15. 13-бөлімде шет тілдеріне аударма жасалатын толық метражды фильмнің түпнұсқасында 
пайдаланылған тілі бойынша жасап шығарылған фильмдер саны көрсетіледі.

1.3-жолда көп тілді толық метражды фильмдер – жасап шығару барысында екі немесе 
одан да көп тіл пайдаланылған фильмдер көрсетіледі.

2-жолда видео-форматта жасап шығарылған толық метражды фильмдер саны көрсетіледі. 
Видео-форматтағы толық метражды фильм ұзақтығы 60 жəне одан асатын минутты видео-
форматта ғана жасап шығарылған жəне кинотеатрларға прокаттауға арналмаған фильм. 
Видео-формат видео дискілердің (DVD, VCD) барлық форматтарын, сондай-ақ рұқсаттылығы 
жоғары (HD DVD, Blu-Ray disc) дискілерді жəне таспадағы (VHS) видео-жазбаларды қамтиды. 

16. 14-бөлімде толық метражды фильмдерді шығарушылар толық метражды фильмдерді 
бірлесіп шығарған жетекші он ел көрсетіледі.

17. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 
мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

18. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

19. Ескерту: х – бұл позиция толтырылмайды.
20. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2 -бөлім. «Кинотеатрлар саны»:
1-баған ≥ 2 бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1 жолдан əрбір баған үшін;
1-жол = 1.1, 1.2 жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.1-жол = 1.1.1–1.1.3 жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.1-жол ≥ 1.1.4 жолдан əрбір баған үшін;
1.2-жол = 1.2.1, 1.2.2 жолдар ∑ əрбір баған үшін.
2) 3 -бөлім. «Кино көрсетуді жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің негізгі сипаттамалары»:
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1 жолдан əрбір баған үшін;
1.1-жол ≥ 1.1.1 жолдан əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 1.2 жолдан əрбір баған үшін;
1.2-жол ≥ 1.2.1 жолдан əрбір баған үшін;
2-жол ≥ 2.1 жолдан əрбір баған үшін;
2.1-жол ≥ 2.1.1 жолдан əрбір баған үшін.
3) 4 -бөлім. «Киносеанстар саны, келушілер саны жəне көрсетілген қызметтерден түскен 

табыстар»:
1-жол = 1.1, 1.2 жолдар ∑, əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1, 2.2 жолдар ∑, əрбір баған үшін;
3-жол = 3.1, 3.2 жолдар ∑, əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2 бағаннан, əрбір жол үшін;
2-баған ≥ 4 бағаннан, əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 4 бағаннан, əрбір жол үшін;
1-баған ≥ 3 бағаннан, əрбір жол үшін.
4) 5 бөлім. «Киносеансқа келуші балалар саны»:
1-баған ≥ 2 бағаннан, əрбір жолдар үшін.
5) 8 -бөлім. «Көрсетілген толық метражды фильмдер саны»:
1-жол = 1.1 бағандардан əрбір баған үшін;
1-баған = 2, 3 бағандар ∑, əрбір жолдар үшін.
6) 10-бөлім. «Жасап шығарылған фильмдердің түрлері бойынша саны»:
1-баған = 2, 3 бағандар∑, əрбір жолдар үшін;
1-жол = 1.1–1.3 жолдар ∑, əрбір баған үшін.
7) 11-бөлім. «Шығару типі бойынша жасап шығарылған фильмдер саны»:
1-баған = 2, 3 бағандар∑, əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1, 1.2 жолдар ∑, əрбір баған үшін;
1.2-жол = 1.2.1–1.2.3 жолдар ∑, əрбір баған үшін.
8) 12-бөлім. «Шығару тəсілі бойынша жасап шығарылған толық метражды ұлттық филь-

мдер саны»:
1-жол = 1.1,1.2 жолдар ∑.

9) 13-бөлім. «Түпнұсқасының тілі бойынша жасап шығарылған ұлттық толық метражды 
фильмдер саны»

1-жол = 1.1–1.4 жолдар ∑;
2-жол = 2.1–2.4 жолдар ∑.
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более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz 
интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена 
на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде ұсынбау 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында 
көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 211112129
Код статистической формы 211112129
   Ойын-сауық жəне демалыс
1-саябақ                 саябағының қызметі туралы есеп
1-парк                                  Отчет о деятельности парка развлечений и отдыха

Жылдық  Есепті кезең          жыл
Годовая  Отчетный период     год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының – 93.21.0 «Мəдени жəне дема-
лыс саябақтары мен тақырыптық саябақтар қызметі» кодына сəйкес негізгі немесе 
қосалқы қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер, өз теңгерімінде саябағы бар заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара 
кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом деятельности со-
гласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности – 93.21.0 «Деятельность 
парков культуры и отдыха и тематических парков», юридические лица и (или) их струк-
турные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, имеющие на 
своем балансе парки

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 18 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 18 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз 
(облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг           
(область, город, район)

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
сəйкес аумақ коды (статистика органының 
қызметкері толтырады)               
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных 
объектов (заполняется работником органа статистики)

2. Саябақтар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите число парков, единиц

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Ашық аспан астында орналасқан 

саябақтар саны
Число парков, расположенных под откры-
тым небом

2 Үй-жайда орналасқан саябақтар саны
Число парков, расположенных в помещении

3. Саябақ қызметінің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
Укажите основные характеристики деятельности парка

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Ашық аспан астында орналасқан саябақ 

алаңы, гектар
Площадь парка, расположенного под откры-
тым небом, гектар

2 Үй-жайда орналасқан саябақ алаңы, шар-
шы метр
Площадь парка, расположенного в помеще-
нии, квадратных метров

3 Саябақтың жұмыс күндерінің саны, бірлік
Число дней работы парка, единиц

4 Жаппай мəдени іс-шаралар саны, бірлік 
Число культурно-массовых мероприятий, 
единиц

4. Демалыс объектілерінің жəне оларға келушілердің санын көрсетіңіз
Укажите число досуговых объектов и их посетителей

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование 

показателей

Бар-
лығы
Всего

Соның ішінде 
В том числе

аттрак-ци-
ондар 

аттракционы

ойын авто-
маттары

игровые авто-
маты

өзгелері
прочие 

А Б 1 2 3 4
1 Демалыс объектілерінің 

саны – барлығы, бірлік
Число досуговых объектов – 
всего, единиц 

2 одан ауылдық жердегі, 
бірлік
из них в сельской местно-
сти, единиц

3 Демалыс объектілеріне бару 
саны – барлығы, адам
Число посещений досуговых 
объектов – всего, человек 

4 одан ауылдық жердегі, 
адам
из них в сельской местности, 
человек

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________    _________________
                         тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)         қолы, телефоны
                                фамилия, имя и отчество (при его наличии)                  подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________   ____________
                             тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)            қолы
                                     фамилия, имя и отчество (при его наличии)                 подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №162 бұйрығына 

18-қосымша

«Ойын-сауық жəне демалыс саябағының қызметі туралы есеп» 
(коды 211112129, индексі 1-саябақ, кезеңділігі жылдық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Ойын-сауық жəне демалыс саябағының қызметі туралы есеп» (коды 211112129, 
индексі 1-саябақ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Ойын-сауық жəне демалыс саябағының қызметі туралы есеп» (коды 
211112129, индексі 1-саябақ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Саябақтың бір бөлігін жалдайтын кəсіпорындар 3-бөлімнің 3, 4-жолдарын жəне 4-бөлімнің 
3, 4-жолдарын толтырады, ал саябақтар санын жəне олардың алаңын, демалыс объектілерін 
осы парктер өз теңгерімінде бар дара кəсіпкерлер жəне кəсіпорындар көрсетеді.

Тұтастай саябақты жалдайтын кəсіпорындар барлық бөлімдерді толтырады.
3. 2-бөлімде ойын-сауық жəне демалыс саябақтарына ашық аспан астында жəне үй-жайда 

орналасқан саябақтар кіреді. Ашық аспан астында орналасқан саябақтарға көкмайсалы ала-
бы бар, халық арасында мəдени-демалысты жəне дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын 
ұйымдастыратын кешенді, көп функциялы мəдениет мекемелері жатады. Ойын-сауық 
саябақтарына аттракциондары бар жəне бір аумақта ойын-сауықтың түрлерін қамтитын ке-
шендер жатады.

4. 3-бөлімнің 1-жолында ашық аспанда орналасқан саябақтың алаңы жерге берілетін 
мемлекеттік актіге сəйкес көрсетіледі, мұнда павильондар, имараттар, театрлардың жəне 
олардың орналасқан жеріне қарамастан демалыс объектілерінің алып тұрған аумағы кіреді.

2-жолда үй-жайда орналасқан саябақтың алаңына жеке меншік, сондай-ақ жалға алынған 
алаң кіреді. Оған сондай-ақ сауда орталықтары, ойын-сауық кешендері ғимараттарында 
орналасқан демалыс объектілерінің алаңы кіреді.

3-жолда саябақтың жұмыс істеген күндерінің санына саябақ келушілеріне ашық болған жəне 
оларға қызмет көрсету бойынша жұмыс жүргізілген күндер саны қойылады.

Келу үшін уақытша жабық саябақтар есепті өз қызметі кезеңіне құрастырады.
4-жолда мəдени-бұқаралық іс-шаралар көрсетіледі, оларға саябақ ұйымдастырған жəне 

тікелей саябақтың ішінде, сондай-ақ одан тыс жерлерде өткізілетін барлық іс-шаралар: кон-
церттер, спектакльдер, мерекелер, қыдыру, ардагерлерді құттықтаулар, тақырыптық кездесу-
лер, спорттық жарыстар, шахмат жəне дойбымен ойнау сеанстары, оркестрлер концерттері, 
музыкалық композициялар жəне белгіленген бағдарламалар бойынша көрсетілімдер кіреді, 
мұнда радио əңгімелер қосылмайды.

5. 4-бөлімнің 1-жолында демалыс объектілері көрсетіледі, оларға эстрадалық алаңдар 
немесе театрлар, шығармашылықпен айналысуға арналған үй-жайлар, би алаңдары, спорт 
объектілері, спорт мүкəммалдарын жалға беру базалары, көркем-безендіру жəне басқа шебер-
ханалар, балалар қалашықтары, алаңдар мен аттракциондар, парктің аумағында орналасқан 
ойын автоматтары кіреді.

2-бағанда аттракциондар көрсетіледі, оларға ойын-сауық жəне психоэмоционалдық, 
физиологиялық əсерлер тудыру мақсатында аттракциондарға келушілерге биомеханикалық, 
оптикалық, аудио- ықпал қолдану көзделген машиналар немесе құрылғылар жатады. 

3-бағанда ойын автоматтары көрсетіледі, оларға бейнеойындар ойнау үшін əзірленген 
мамандандырылған құрылғылар жатады.

3, 4-жолдарда бос уақытты өткізу объектілеріне сатып алынған билеттердің жəне жеңілдікті 
келушілер (мүгедек балалар, ардагерлер, қайырымдылық акциялар) саны бойынша есептеледі.

6. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 
мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің 
болмауы туралы хабарламаны Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6459 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Саябақтар саны»:
1-баған ≥ 2 бағаннан əрбір жол үшін. 
2) 3-бөлім. «Саябақ қызметінің негізгі сипаттамалары»:
1-баған ≥ 2-бағаннан əрбір жол үшін.
3) 4-бөлімі. «Демалыс объектілерінің жəне оларға келушілердің саны»:
2-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
4-жол ≤ 3-жолдан əрбір баған үшін;
1-баған = 2–4 бағандардың ∑ əрбір жол үшін.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
24 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16012 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 қыркүйек            №325           Астана қаласы

2018 жылға арналған статистикалық жұмыстар 
жоспарын бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 19-бабының 
1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған 2018 жылға арналған статистикалық жұмыстар жоспары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне электрондық түрдегі 

көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді, сондай-ақ осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 

ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 
2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасы    Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары –  Инвестициялар жəне даму министрi
Қазақстан Республикасының   Ж.Қасымбек ______________
Ауыл шаруашылығы министрi  2017 жылғы 26 қыркүйек
А.Мырзахметов ______________
2017 жылғы 5 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ақпарат  Қазақстан Республикасының 
жəне коммуникациялар министрi  Қаржы министрi
Д.Абаев ______________   Б.Сұлтанов ______________
2017 жылғы 14 қыркүйек   2017 жылғы 4 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Əділет министрi   Мəдениет жəне спорт министрi
М.Бекетаев ______________  А.Мұхамедиұлы _____________
2017 жылғы 18 қыркүйек   2017 жылғы 12 қыркүйек

  «КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының   Қазақстан Республикасы
Бас прокуроры    Ұлттық Банкінің төрағасы
Ж.Асанов ______________   Д.Ақышев ______________
2017 жылғы 20 қазан   2017 жылғы 12 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының   Қазақстан Республикасы Ұлттық
Білім жəне ғылым министрi  қауіпсіздік комитетінің төрағасы
Е.Сағадиев ______________  К.Мəсімов ______________
2017 жылғы 28 қыркүйек   2017 жылғы 3 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының   Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрi  Ішкі істер министрi
Е.Біртанов ______________  Қ.Қасымов ______________
2017 жылғы 21 қыркүйек   2017 жылғы 29 қыркүйек

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік   Энергетика министрi
қорғау министрi   Қ.Бозымбаев ______________
Т.Дүйсенова ______________  2017 жылғы 25 қыркүйек
2017 жылғы 20 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 8 қыркүйектегі №325 бұйрығымен бекітілген

2018 жылға арналған статистикалық жұмыстар жоспары 

1-бөлім. Статистикалық байқаулар
1-тарау. Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар

Р/с
№ Статистикалық нысанның атауы Статистикалық 

байқаудың атауы Кезеңділігі
Респонденттердің 

алғашқы деректерді 
ұсыну мерзімдері

1 2 3 4 5
Кəсіпорындар статистикасы 

1 Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім 
жүргізу
(индексі 1-НП)

жаңа кəсіпорындарға 
пікіртерім жүргізу

біржолғы əділет органдарында 
мемлекеттік тіркеуден 
өткен күнінен бастап 30 
күнтізбелік күн ішінде

2 Экономикалық қызмет түрлері тура-
лы есеп
(индексі 1-СР)

экономикалық қызмет 
түрлері туралы 

жылына бір 
рет

есепті кезеңнен кейінгі 
31 қазанға (қоса алғанда) 
дейін

3 Шаруа немесе фермер 
қожалықтарындағы мал мен құстың, 
ауыл шаруашылығы техникасының 
жəне құрылыстардың болуы туралы 
мəліметтер
(индексі 6-ж (фермер)

шаруа немесе фер-
мер қожалықтарындағы 
мал мен құстың, 
ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне 
құрылыстардың болуы ту-
ралы мəліметтер

жартыжылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1-күнге дейін

4 Үй шаруашылықтарында мал 
мен құстың, ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне құрылыстардың 
болуы туралы мəліметтер
(индексі 7-ж (халық)

үй шаруашылықтарында 
мал мен құстың, 
ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне 
құрылыстардың болуы ту-
ралы мəліметтер

жартыжылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1-күнге дейін

5 Шаруа немесе фермер 
қожалықтарында жер алқаптарының 
жəне егістік алаңдарының болуы ту-
ралы мəліметтер
(индексі 6-р (фермер)

шаруа немесе фермер 
қожалықтарында жер 
алқаптарының жəне егістік 
алаңдарының болуы тура-
лы мəліметтер

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1-күнге дейін

6 Үй шаруашылықтарында пайдаланы-
латын жер алқаптарының болуы тура-
лы мəліметтер
(индексі 7-р (халық)

үй шаруашылықтарында 
пайдаланылатын жер 
алқаптарының болуы тура-
лы мəліметтер

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1-күнге дейін

Ауыл, орман, аңшылық жəне балық шаруашылығы статистикасы
1 Мал шаруашылығының жағдайы ту-

ралы есеп 
(индексі 24-сх)

мал шаруашылығының 
жағдайы туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
2-күнге (қоса алғанда) 
дейін

2 Мал шаруашылығының жағдайы ту-
ралы есеп
(индексі 24-сх)

мал шаруашылығының 
жағдайы туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
20 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

3 Астықтың қолда бары туралы
(индексі 2-сх (астық)

астықтың қолда бары 
туралы 

айлық 3 қаңтардан басқа есепті 
кезеңнен кейінгі 3-күнге 
(қоса алғанда) дейін

4 Астықтың қолда бары жəне 
қозғалысы туралы
(индексі 2-сх (астық)

астықтың қолда бары жəне 
қозғалысы туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
6 қаңтарға (қоса алғанда) 
дейін

5 Аңшылық жəне аулау бойынша, осы 
салалардағы 
қызмет көрсетуді ұсынуды 
қоса алғандағы қызмет туралы 
(индексі 2-аңшылық)

аңшылық жəне аулау бой-
ынша, осы салалардағы 
қызмет көрсетуді ұсынуды 
қоса алғандағы қызмет 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
23 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

6 Шағын шаруа немесе фермер 
қожалықтарында жəне жұртшылық 
шаруашылықтарында мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру 
(индексі А-008)

шағын шаруа немесе 
фермер қожалықтарында 
жəне жұртшылық 
шаруашылықтарында мал 
шаруашылығы өнімдерін 
өндіру

айлық есепті кезеңнің 
24 мен 28-күні (қоса 
алғанда) аралығында

7 Балық аулау жəне акваөсіру туралы 
(индексі 1-балық)

балық аулау жəне 
акваөсіру туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

8 Орман өсіру жəне ағаш дайындау 
қызметі туралы есеп (индексі 1-ор-
ман)

орман өсіру жəне ағаш 
дайындау қызметі туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
21 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

9 Ауыл шаруашылығы құралымының 
қызметі туралы есеп 
(индексі 1-сх) 

ауыл шаруашылығы 
құралымының қызметі 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

10 Егінге себу қорытындылары тура-
лы есеп
(индексі 4-сх)

егінге себу 
қорытындылары туралы

жылдық есепті кезеңнің 10 мау-
сымына (қоса алғанда) 
дейін

11 Ауыл шаруашылығы дақылдарының 
түсімін жинау туралы
(индексі 29-сх)

ауыл шаруашылығы 
дақылдарының түсімін жи-
нау туралы

жылдық есепті кезеңнің 2 
қарашасына (қоса 
алғанда) дейін

12 Дəнді дақылдың түсімділігін зерттеу 
сауалнамасы 
(индексі А-1 (түсімділік))

дəнді дақылдың 
түсімділігін зерттеу

жылдық 1 шілдеден 1 қарашаға 
дейін

13 Түсімді жинау алдында 
ауылшаруашылық дақылының 
ылғалдылығын жəне салмағын 
зертханалық анықтау бланкісі
(индексі В-1)

14 Түсімді жинағаннан кейін 
ауылшаруашылық дақылының 
ылғалдылығын жəне салмағын 
зертханалық анықтау бланкісі
(индексі В-2)

15 Шағын шаруа немесе фермер 
қожалықтары мен жұртшылық 
шаруашылықтарындағы ауыл 
шаруашылығы дақылдарының түсімін 
жинау туралы 
(индексі А-005)

шағын шаруа немесе 
фермер қожалықтары 
мен жұртшылық 
шаруашылықтарындағы 
ауыл шаруашылығы 
дақылдарының түсімін жи-
нау туралы 

жылдық есепті кезеңнің 2 
қарашасына (қоса 
алғанда) дейін

16 Ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарында ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы 
құрылыстар мен имараттардың 
қолда бары
(индексі 49-сх)

ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарында 
ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы құрылыстар 
мен имараттардың қолда 
бары туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін 

17 Майлы дақылдар тұқымдарының 
қолда бары жəне қозғалысы туралы
(индексі 3-сх (майлы)

майлы дақылдар 
тұқымдарының қолда бары 
жəне қозғалысы туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
3-күнге (қоса алғанда) 
дейін

18 Сервистік-дайындау орталықтарының 
қызметі туралы
(индексі 1-СЗЦ)

сервистік-дайындау 
орталықтарының қызметі 
туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

19 Ауыл шаруашылығы кооперативінің 
қызметі туралы
(индексі 1-СПК)

ауыл шаруашылығы 
кооперативінің қызметі 
туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
28-күнге (қоса алғанда) 
дейін

20 Ауыл шаруашылығы қызметтерін көрсету 
туралы (индексі 8-сх (қызмет көрсету)

ауыл шаруашылығы 
қызметтерін көрсету туралы

үш жылда 
бір рет

есепті кезеңнен кейінгі 
20 сəуірге (қоса алғанда) дейін

Өнеркəсіп өндірісі жəне қоршаған орта статистикасы
1 Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) 

өндіру жəне жөнелту туралы есебі
(индексі 1-П)

өнім (тауарлар, қызметтер) 
өндіру жəне жөнелту

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
1-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

2 Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) 
өндіру жəне жөнелту туралы есебі
(индексі 1-П)

өнім (тауарлар, қызметтер) 
өндіру жəне жөнелту

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-күнге (қоса алғанда) 
дейін

3 Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) 
өндіру жəне жөнелту туралы есебі 
(индексі 1-П)

өнім (тауарлар, қызметтер) 
өндіру жəне жөнелту

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
14 наурызға (қоса 
алғанда) дейін 

4 Өндірістік қуаттар теңгерімі
(индексі БМ)

өндірістік қуаттар теңгерімі жылдық есепті кезеңнен кейінгі
 25 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

5 Коммуналдық қалдықтарды жинау 
жəне шығару туралы есеп
(индексі 1-қалдықтар)

коммуналдық қалдықтарды 
жинау
жəне шығару туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

6 Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жара-
ту жəне сақтауға беру туралы есеп
(индексі 2- қалдықтар)

қалдықтарды сұрыптау, 
кəдеге жарату жəне 
сақтауға беру туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

7 Атмосфералық ауаны қорғау тура-
лы есеп
(индексі 2-ТП (ауа)

атмосфералық ауаны 
қорғау туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін 

8 Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған 
шығындар туралы есеп
(индексі 4-ОС)

қоршаған ортаны қорғауға 
жұмсалған шығындар 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін 

9 Су құбыры, кəріз жəне олардың жеке 
желілерінің жұмысы туралы есеп 
(индексі 1-ВК)

су құбыры, кəріз жəне 
олардың жеке желілерінің 
жұмысы туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
22 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

Энергетика жəне тауар нарықтары статистикасы
1 Газ желісі туралы есеп

(индексі 1-ГАЗ)
газ желілері туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 

1 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

2 Жылу электр станциялары мен 
қазандықтардың жұмысы туралы есеп
(индексі 6-ТП)

жылу электр станцияла-
ры мен қазандықтардың 
жұмысы туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
16 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

3 Отын-энергетикалық баланс
(индексі 1-ТЭБ)

отын-энергетикалық ба-
ланс

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

4 Отын мен энергияны тұтынуы бойын-
ша үй шаруашылығын зерттеу сау-
алнамасы
(индексі Н-070)

үй шаруашылығында отын 
мен энергияны тұтыну

бес жылда 
бір рет

есепті кезеңнен кейінгі 
25 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

Инвестициялар жəне құрылыс статистикасы
1 Негізгі капиталға салынған инвести-

циялар туралы есеп
(индексі 1-инвест)

негізгі капиталға салынған 
инвестициялар туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
2-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

2 Инвестициялық қызмет туралы есеп 
(индексі 1-инвест)

инвестициялық қызмет 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

3 Жеке құрылыс салушылардың 
объектілерді пайдалануға беруі тура-
лы есеп (индексі 1-ИС)

жеке құрылыс 
салушылардың 
объектілерді пайдалануға 
беруі туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
2-күнге (қоса алғанда) 
дейін

4 Жеке құрылыс салушылардың 
объектілерді пайдалануға беруі тура-
лы есеп (индексі 1-ИС)

жеке құрылыс 
салушылардың 
объектілерді пайдалануға 
беруі туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 1 
наурызға (қоса алғанда) 
дейін

5 Объектілерді пайдалануға беру тура-
лы есеп (индексі 2-КС)

объектілерді пайдалануға 
беру туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
2-күнге (қоса алғанда) 
дейін

6 Объектілерді пайдалануға беру ту-
ралы есеп 
(индексі 2-КС)

объектілерді пайдалануға 
беру туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

7 Орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілетін қызметтер) туралы есеп 
(индексі 1-КС)

орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілетін 
қызметтер) туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
4-күнге (қоса алғанда) 
дейін

8 Орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілетін қызметтер) туралы есеп 
(индексі 1-КС (шағын)

орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілетін 
қызметтер) туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
4-күнге (қоса алғанда) 
дейін

9 Орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілетін қызметтер) туралы есеп 
(индексі 1-КС)

орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілетін 
қызметтер) туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
31 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

10 Хабарламалар жəне рұқсат алу 
құжаттары бойынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізе бастағаны тура-
лы сауалнама (индексі F-001)

хабарламалар жəне 
рұқсат алу құжаттары 
бойынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізе 
бастағаны туралы

жартыжылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

11 Хабарлама бойынша құрылыс бары-
сы жəне объектіні пайдалануға беру 
туралы сауалнама (индексі F-004)

хабарлама бойынша 
құрылыс барысы жəне 
объектіні пайдалануға 
беру туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 наурызға (қоса 
алғанда) дейін 

Ішкі сауда статистикасы
1 Сауда базарлары туралы есеп

(индексі 12-сауда)
сауда базарлары туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 

10 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

2 Тауар биржасының қызметі
туралы есеп 
(индексі 1-биржа)

тауар биржасының қызметі 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
20 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін 

3 Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді өткізу туралы есеп 
(индексі 2-сауда)

тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді өткізу туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
3-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

4 Автожанармай құю, газ құю жəне газ 
толтыру станцияларының қызметі 
туралы есеп
(индексі G-003) 

автожанармай құю, газ 
құю жəне газ толтыру 
станцияларының қызметі 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
31 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

5 Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді өткізу туралы есеп
(индексі 1-ВТ)

тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді өткізу туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы
1 Еуразиялық экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттермен тауарлармен 
өзара сауда туралы есеп 
(индексі 1-ТС)

Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттер-
мен тауарлармен өзара 
сауда туралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
3-күнге (қоса алғанда) 
дейін
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Көлік статистикасы
1 Автомобиль жəне қалалық электр 

көлігінің жұмысы туралы есеп
(индексі 1-ТР (авто, электр)

автомобиль жəне қалалық 
электр көлігінің жұмысы 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
20 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін 

2 Көлік жұмысы туралы есеп
(индексі 1-көлік)

көлік жұмысы туралы айлық есепті кезеңнен кейінгі 
2-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

3 Теміржол желісінің 
пайдаланымдылық ұзындығының 
қашықтығы жəне теміржол көлігінің 
жұмысы туралы есеп
(индексі 1-ЖД)

теміржол желісінің 
пайдаланымдылық 
ұзындығының қашықтығы 
жəне теміржол көлігінің 
жұмысы туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

4 Теміржол көлігінің жылжымалы 
құрамы туралы есеп
(индексі 2-ЖД)

теміржол көлігінің жылжы-
малы құрамы туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 сəуірге (қоса алғанда)
дейін

5 Қатынас түрлері бойынша көлік 
жұмысы 
туралы есеп
(индексі 2-көлік)

қатынас түрлері бойынша 
көлік жұмысы туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

6 Қосалқы көлік қызметі 
кəсіпорындарының көрсететін 
қызметтері туралы есеп
(индексі 2-ТР (қосалқы қызмет)

қосалқы көлік қызметі 
кəсіпорындарының 
көрсететін қызметтері 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

7 Кеме жүзетін ішкі су жолдарының 
ұзындығы жəне ішкі су көлігінің жыл-
жымалы құрамы туралы есеп
(индексі 1-ТР (ішкі су)

кеме жүзетін ішкі су 
жолдарының ұзындығы 
жəне ішкі су көлігінің жыл-
жымалы құрамы туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

8 Дара кəсіпкерлердің жүк жəне жола-
ушыларды автомобильдермен тасы-
малдауын іріктемелі зерттеу сауална-
масы (индексі ТР-001) 
(əр респондент тек есепті жылдың 
бір аптасы ішінде бір рет бақылаудан 
өтеді) 

дара кəсіпкерлердің жүк 
жəне жолаушыларды ав-
томобильдермен тасымал-
дауын іріктемелі зерттеу

апта сайын есепті аптадан кейінгі 
9 күн ішінде

Байланыс статистикасы
1 Пошталық жəне курьерлік қызмет 

жəне байланыс қызметтері тура-
лы есеп
(индексі 3-байланыс)

пошталық жəне курьерлік 
қызмет жəне байланыс 
қызметтері туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
2-күнге (қоса алғанда) 
дейін

2 Пошта жəне курьерлік қызметтің 
қызмет 
көрсетулері туралы есеп
(индексі 1-байланыс)

пошта жəне курьерлік 
қызметтің қызмет 
көрсетулері туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

3 Байланыс қызметтері туралы есеп
(индексі 2-байланыс)

байланыс қызметтері 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
31 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

Көрсетілетін қызмет статистикасы
1 Көрсетілген қызметтер көлемі тура-

лы есеп
(индексі 2-қызмет көрсету)

көрсетілген қызметтер 
көлемі туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

2 Көрсетілген қызметтер көлемі тура-
лы есеп 
(индексі 2-қызмет көрсету)

көрсетілген қызметтер 
көлемі туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
30 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

3 Лизингтік қызмет туралы есеп
(индексі 1-лизинг)

лизингтік қызмет туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
30 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

Мəдениет статистикасы
1 Хайуанаттар паркі, океанариум 

қызметі туралы есеп (индексі 1-хайуа-
наттар паркі, океанариум)

хайуанаттар паркі, океана-
риум қызметі туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
13 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

2 Театр қызметі туралы есеп 
(индексі 1-театр)

театрлар қызметі туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
16 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

3 Цирк қызметі туралы есеп 
(индексі 1- цирк)

цирктер қызметі туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
16 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

4 Ойын-сауық жəне демалыс 
саябағының қызметі туралы есеп 
(индексі 1-саябақ)

ойын-сауық жəне демалыс 
саябақтарының қызметі 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
18 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

5 Музей қызметі туралы есеп 
(индексі 1-музей) 

музейлер қызметі туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
23 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

6 Мəдени-демалыс ұйымдарының 
қызметі туралы есеп
(индексі 1-демалыс)

мəдени-демалыс 
ұйымдарының қызметі 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
19 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

7 Кітапхана қызметі туралы есеп 
(индексі 1-кітапхана)

кітапханалар қызметі ту-
ралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
27 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

8 Концерт қызметі туралы есеп 
(индексі 1-концерт)

концерт қызметі туралы жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
20 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

9 Кино көрсетуді жəне кинофильмдерді 
шығаруды жүзеге асыратын 
ұйымдардың қызметі туралы есеп 
(индексі 1-кино)

кино көрсетуді жəне 
кинофильмдерді 
шығаруды жүзеге асыра-
тын ұйымдардың қызметі 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
23 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Туризм статистикасы
1 Орналастыру орындарының қызметі 

туралы есеп
(индексі 2-туризм)

орналастыру 
орындарының қызметі 
туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25 күнге (қоса алғанда) 
дейін

2 Үй шаруашылықтарының сапарларға 
жұмсаған шығыстары туралы зерттеу 
сауалнамасы
(индексі Н-050) 

үй шаруашылықтарының 
сапарларға жұмсаған 
шығыстары туралы 
зерттеу

жылдық 30 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

3 Келушілерді зерттеу сауалнамасы
(индексі Н-060) 

келушілерді зерттеу жылына екі 
рет

20 қаңтарға (қоса 
алғанда) жəне 5 шілдеге 
(қоса алғанда) дейін

Инновациялар статистикасы
1 Инновациялық қызмет туралы есеп 

(индексі 1-инновация)
кəсіпорындардың 
инновациялық қызметі 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

Ғылым статистикасы
1 Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік- 

конструкторлық жұмыстар туралы 
есеп 
(индексі 1-ғылым)

ғылыми-зерттеу 
жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстар 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистикасы
1 Кəсіпорындарда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 
пайдалану туралы есеп 
(индексі 3-ақпарат)

кəсіпорындарда 
ақпараттық- 
коммуникациялық техно-
логияларды пайдалану 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
19 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

2 Үй шаруашылығын ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 
пайдалануы туралы зерттеу сауал-
намасы 
(индексі Н-020)

үй шаруашылықтарының 
ақпараттық-
коммуникациялық техно-
логияларды пайдалануы 
туралы 

жылдық 30 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Еңбек жəне жұмыспен қамту статистикасы
1 Еңбек бойынша есеп

(индексі 1-Т)
еңбектің негізгі 
көрсеткіштері туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
10-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

2 Еңбек бойынша есеп
(индексі 1-Т)

еңбектің негізгі 
көрсеткіштері туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
12 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

3 Құрылымы жəне жалақыны бөлу ту-
ралы есеп 
(индексі 2-Т (еңбекақы) 

құрылымы жəне жалақыны 
бөлу туралы 

жылына бір 
рет

есепті кезеңнің 31 ма-
мырына (қоса алғанда) 
дейін 

4 Зиянды жəне басқа да қолайсыз 
еңбек жағдайларында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің саны туралы есеп
(индексі 1-Т (Еңбек жағдайы)

зиянды жəне басқа 
да қолайсыз еңбек 
жағдайларында жұмыс 
істейтін қызметкерлердің 
саны туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
31 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

5 Ірі жəне орта кəсіпорындардағы 
кадрларға қажеттілік жəне саны ту-
ралы есеп
(индексі 1-Т (бос жұмыс орны)

ірі жəне орта 
кəсіпорындардағы 
кадрларға қажеттілік жəне 
саны туралы

жылына бір 
рет

есепті кезеңнің 20 
қаңтарына (қоса алғанда) 
дейін

6 Қызметкерлердің жекелеген лауазым-
дары мен кəсіптері бойынша жалақы 
мөлшері туралы есеп 
(индексі 2-Т (ПРОФ)

қызметкерлердің жеке-
леген лауазымдары мен 
кəсіптері бойынша жалақы 
мөлшері туралы 

жылына бір 
рет 

есепті кезеңнің 20 
қазанына (қоса алғанда) 
дейін 

7 Халықтың жұмыспен қамтылуын 
іріктемелі зерттеу сауалнамасы
(индексі Т-001)

халықтың жұмыспен 
қамтылуына іріктемелі 
зерттеу

айлық 22 қаңтар,
19 ақпан,
19 наурыз,
16 сəуір,
21 мамыр,
18 маусым,

16 шілде,
20 тамыз,
17 
қыркүйек,
22 қазан,
19 қараша,
17 
желтоқсан

8 Лайықты еңбек
(индексі Т-004)

лайықты еңбек 
көрсеткіштері туралы

жылына үш 
рет

16 шілде,
20 тамыз,
17 қыркүйек

Баға статистикасы
1 20__ жылы тұтыну тауарлары мен 

ақылы көрсетілетін қызметтерге 
бағаларды тіркеу дəптері (индексі 
Ц-101)
Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерге бағаларды тіркеуге 
арналған деректерді енгізудің 
электрондық нысаны (индексі Ц-101э)

тұтыну бағасының индексін 
есептеу үшін тұтыну та-
уарлары мен ақылы 
көрсетілетін қызметтердің 
бағасы:
азық-түлік тауарлары
азық-түлік емес тауарлар
ақылы көрсетілетін 
қызметтер

айлық есепті кезеңнің

15-25-күндері
7-23-күндері
7-22-күндері

ең төмен күнкөріс деңгейі 
шамасының құрамына 
кіретін жекелеген азық-
түлік тауарларының 
бағасы

айлық есепті кезеңнің
18-22-күндері

Қазақстан 
Республикасының же-
келеген шекаралас 
қалаларындағы тамақ 
өнімдерінің бағасы

айлық есепті кезеңнің 
20-25-күндері

қалалар мен аудан 
орталықтарындағы та-
уарлар мен ақылы 
көрсетілетін қызметтердің 
бағасы

тоқсандық тоқсанның соңғы айының
18-22-күндері

қалалардағы əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік 
тауарларының бағасы

апта сайын əр сейсенбі күні

Халықаралық 
салғастырулар 
бағдарламасы үшін ар-
найы тізбе бойынша 
тұтыну тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтердің 
бағасы:
азық-түлік тауарлары

айлық есепті кезеңнің
7-20-күндері

азық-түлік емес тауар-
лар жəне
ақылы көрсетілетін 
қызметтер

тоқсандық

2 20__ жылы тұрғын үйге бағаларды 
тіркеу дəптері 
(индексі 1-ЦРЖ)

тұрғын үй нарығындағы 
баға

айлық есепті кезеңнің 20-күніне 
(қоса алғанда) дейін

3 Өндірілген өнеркəсіптік өнімдердің 
(тауарлардың, көрсетілетін 
қызметтердің) бағасы жəне өндірістік-
техникалық мақсаттағы өнімдерді 
сатып алу бағасы туралы есеп 
(индексі 1-ЦП)

өнеркəсіптік өнімдерге 
(тауарларға, көрсетілетін 
қызметтерге) өндіруші 
кəсіпорындардың бағасы

айлық есепті кезеңнің 17-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

өнеркəсіптік 
кəсіпорындарының 
өндірістік-техникалық 
мақсаттағы өнімдерді са-
тып алу бағасы

4 Тауарлардың, өнімдердің экспорттық 
жеткізілімдері мен импорттық 
түсімдерінің бағасы туралы есеп 
(индексі 1-Ц (экспорт, импорт)

тауарлардың, 
өнімдердің экспорттық 
жеткізілімдерінің бағасы 

айлық есепті кезеңнің 15-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

тауарлардың, өнімдердің 
импорттық түсімдерінің 
бағасы

5 Өңделмеген сүрек жəне cоған 
байланысты көрсетілетін 
қызметтердің бағасы туралы есеп
(индексі 1-ЦП (орман)

өңделмеген сүрек жəне 
соған байланысты 
көрсетілетін қызметтердің 
бағасы 

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы 
айының 23-күніне (қоса 
алғанда) дейін 

6 Тауарлардың, өнімдердің көтерме 
саудада сату (жеткізілім) бағасы 
туралы есеп 
(индексі 1-Ц (көтерме)

тауарлардың, өнімдердің 
көтерме саудада сату 
(жеткізілім) бағасы 

айлық есепті кезеңнің 22-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

7 Коммерциялық жылжымайтын мүлікті 
жалға беру бағасы туралы есеп 
(индексі 1-Ц (жалға беру)

коммерциялық жылжы-
майтын мүлікті жалға беру 
бағасы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
3- күнге (қоса алғанда) 
дейін 

8 Заңды тұлғаларға көрсетілген бай-
ланыс қызметтерінің тарифтері ту-
ралы есеп
(индексі 1-тариф (байланыс)

заңды тұлғаларға 
көрсетілген байланыс 
қызметтерінің тарифтері

айлық есепті кезеңнің 21-күніне 
(қоса алғанда) дейін

9 Заңды тұлғаларға көрсетілген 
пошталық қызметтердің тарифтері 
туралы есеп
(индексі 1-тариф (пошта)

заңды тұлғаларға 
көрсетілген пошталық 
қызметтердің тарифтері

айлық есепті кезеңнің 21-күніне 
(қоса алғанда) дейін

10 Заңды тұлғаларға көрсетілген 
курьерлік қызметтердің тарифтері 
туралы есеп 
(индексі 1-тариф (курьер)

заңды тұлғаларға 
көрсетілген курьерлік 
қызметтердің тарифтері

айлық есепті кезеңнің 21-күніне 
(қоса алғанда) дейін

11 Əуе көлігі кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері туралы есеп
(индексі 1- тариф (əуе)

əуе көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері

айлық есепті кезеңнің 15-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

12 Теміржол көлігі кəсіпорындарының 
жүк тасымалдау тарифтері тура-
лы есеп
(индексі 1-тариф (теміржол)

теміржол көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері

айлық есепті кезеңнің 15-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

13 Автомобиль көлігі кəсіпорындарының 
жүк тасымалдау тарифтері тура-
лы есеп
(индексі 1-тариф (автомобиль)

автомобиль көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері

айлық есепті кезеңнің 16-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

14 Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк 
тасымалдау тарифтері туралы есеп
(индексі 1-тариф (құбыр)

құбыр көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері

айлық есепті кезеңнің 15-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

15 Ішкі су көлігі кəсіпорындарының жүк 
тасымалдау тарифтері туралы есеп
(индексі 1-тариф (ішкі су)

ішкі су көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері

айлық есепті кезеңнің 15-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

16 Сатып алынған құрылыс 
материалдарының, бөлшектер мен 
конструкциялардың бағасы тура-
лы есеп
(индексі 1- ЦСМ)

сатып алынған құрылыс 
материалдарының, 
бөлшектер мен 
конструкциялардың бағасы

айлық есепті кезеңнің 20-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

17 Өндірушілердің ауыл шаруашылығы 
өніміне жəне сатып алынған 
көрсетілетін қызметтерге бағасы 
туралы есеп
(индексі 1-ЦСХ)

өндірушілердің ауыл 
шаруашылығы өніміне 
жəне сатып алынған 
көрсетілетін қызметтерге 
бағасы

айлық есепті кезеңнің 16-күніне 
(қоса алғанда) дейін

18 20__ жылғы базарлардағы ауыл 
шаруашылығы өнімінің бағасын тіркеу 
дəптері
(индексі Ц-200)

базарлардағы ауыл 
шаруашылығы өнімінің 
бағасын тіркеу 

айлық есепті кезеңнің
7-24-күні

19 Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің 
бағасы туралы есеп
(индексі 1-ЦП (балық)

балық аулау жəне 
акваөсіру өнімінің бағасы

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы 
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін 

20 Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларын 
сатып алу жəне өткізу бағасы мен 
көлемі туралы есеп
(индексі 1-СФ)

тұрақтандыру қорларының 
əлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарларын са-
тып алу жəне өткізу бағасы 
мен көлемі

айлық есепті кезеңнің 3-күніне 
(қоса алғанда) дейін 

21 Өндірушілердің көрсетілетін 
қызметтеріне бағалары туралы есеп
(индексі 1- Ц (көрсетілетін қызметтер)

өндірушілердің 
көрсетілетін қызметтерге 
бағалары

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
5-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

Құрылымдық статистика
1 Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық 

қызметі туралы есеп 
(индексі 1-ПФ)

кəсіпорынның қаржы-
шаруашылық қызметі 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
5 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін 

2 Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық 
қызметі туралы есеп
(индексі 1-ПФ)

кəсіпорынның қаржы-
шаруашылық қызметі 
туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

3 Микрокредиттік қызмет туралы есеп
(индексі 1-МКО)

микрокредиттік қызмет 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
10 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

4 Микрокредиттік қызмет тура-
лы есеп
(индексі 1-МКО)

микрокредиттік қызмет 
туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-күнге (қоса алғанда) 
дейін

5 Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп 
(индексі 2-МП)

шағын кəсіпорын қызметі 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
31 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

6 Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп
(индексі 2-МП)

шағын кəсіпорын қызметі 
туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-күнге (қоса алғанда) 
дейін

7 Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп
(индексі 11) 

негізгі қорлар жағдайы 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

8 Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп
(индексі 1-ИП)

дара кəсіпкердің қызметі 
туралы

екі жылда бір
рет

есепті кезеңнен кейінгі 
31 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

Конъюнктуралық зерттеулер статистикасы
1 Өнеркəсіп кəсіпорындарының 

қызметін конъюнктуралық зерттеу 
сауалнамасы
(индексі КП-001)

өнеркəсіп 
кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

2 Ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы
(индексі КС-001)

ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

3 Құрылыс ұйымдарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы 
(индексі КС-002)

құрылыс ұйымдарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

4 Байланыс кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық зерттеу 
сауалнамасы
(индексі КСВ-1)

байланыс 
кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

5 Сауда кəсіпорындарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы
(индексі КТ-001)

сауда кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

6 Көлік кəсіпорындарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы
(индексі КТР-1) 

көлік кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

7 Туристік ұйымдардың қызметін 
конъюнктуралық зерттеу сауална-
масы
(индексі КТУ-001)

туристік ұйымдардың 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу

тоқсандық есепті кезеңнің соңғы
айының 25-күніне (қоса 
алғанда) дейін

Демографиялық статистика
1 Ұрпақ жəне гендер 

(индексі ПГ)
ұрпақ жəне гендер біржолғы 31 шілдеге дейін (қоса 

алғанда)
Білім беру статистикасы

1 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру туралы есеп (индексі 1-НК)

жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру туралы

жылдық есепті кезеңдегі 5 қазанға 
(қоса алғанда) дейін

2 Техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру туралы 
есеп (индексі 2-НК)

техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім 
беру туралы

жылдық есепті кезеңдегі 10 
қазанға (қоса алғанда) 
дейін

3 Жоғары оқу орнының есебі (индексі 
3-НК)

жоғары оқу орындары 
туралы

жылдық есепті кезеңнің 5 
қазанына (қоса алғанда) 
дейін

4 Білім беру ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы есеп (индексі 
Əлеуметтік қаржы (білім беру)

білім беру ұйымдарының 
қаржы-шаруашылық 
қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

5 Білім беру ұйымының көрсеткен 
қызметтерінің көлемі туралы есеп 
(индексі Білім беру қызметтері)

білім беру ұйымдарының 
көрсеткен қызметтерінің 
көлемі туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
10-күнге (қоса алғанда) 
дейін 

Денсаулық сақтау статистикасы
1 Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-

шаруашылық қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы есеп 
(индексі Əлеуметтік қаржы 
(денсаулық сақтау))

денсаулық сақтау 
(əлеуметтік қызмет) 
ұйымдарының қаржы-
шаруашылық қызметінің 
негізгі көрсеткіштері ту-
ралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
1 сəуірге (қоса алғанда) 
дейін

2 Денсаулық сақтау мен əлеуметтік 
қызметтерді көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі ту-
ралы есеп (индексі Денсаулық сақтау 
қызметтері)

денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қызметтер 
көрсету саласында 
көрсетілген қызметтердің 
көлемі туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
10-күнге (қоса алғанда) 
дейін

3 Санаториялық-курорттық қызмет 
туралы есеп
(индексі 1-санаторий)

санаториялық-курорттық 
қызмет туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

4 Еңбек қызметімен байланысты 
жарақаттану жəне кəсіптік аурулар 
туралы есеп
(индексі 7-ТПЗ)

еңбек қызметімен байла-
нысты жарақаттану жəне 
кəсіптік аурулар туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
25 ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

Əлеуметтік қамсыздандыру статистикасы
1 Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі 
(индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру)

арнаулы əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтерді 
ұсыну жөніндегі ұйымдар 
туралы

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
20 қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Тұрмыс деңгейі статистикасы
1 Уақытты қолдану күнделігі 

(индексі D 001)
халықтың шығындалған 
уақытының саны

біржолғы 10 сəуір

2 Халықтың тұрмыс сапасы 
(индексі D 002)

халықтың тұрмыс сапа-
сы туралы

жылына бір 
рет

10 наурыз

3 Күнделікті шығыстарды есепке 
алу күнделігі (индексі D 003)

үй шаруашылықтарының 
шығыстары туралы

тоқсандық 12 қаңтар,
13 сəуір,
13 шілде,
15 қазан

4 Үй шаруашылықтарының табы-
стары мен шығыстары бойынша 
тоқсан сайынғы сұрақнама
(индексі D 004)

үй шаруашылықтарының 
шығыстары мен табыста-
ры туралы

тоқсандық 19 қаңтар,
20 сəуір,
20 шілде,
22 қазан

5 Тоқсан сайынғы шығыстар мен та-
быстарды есепке алу журналы
(индексі D 005)

6 Негізгі сұхбатқа арналған 
сұрақнама
(индексі D 006)

абаттандыру туралы 
мəліметтер 

жылдық 28 желтоқсан

7 Үй шаруашылығы құрамының 
бақылау карточкасы
(индексі D 008)

үй шаруашылықтарының 
əлеуметтік-
демографиялық сипатта-
малары

жылдық 
(тоқсан 
сайынғы 
нақтыланумен)

19 қаңтар, 
2 ақпан, 
20 сəуір,
20 шілде, 
22 қазанүй шаруашылықтарының 

құрамы туралы
2-тарау. Ведомстволық статистикалық байқаулар

Р/с
№ Статистикалық нысанның атауы Статистикалық 

байқаудың атауы Кезеңділігі
Респонденттердің 

алғашқы деректерді 
ұсыну мерзімдері

1 2 3 4 5
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті

1 _____ жылғы 1 қарашадағы қолда 
бар жерлер жəне оларды санаттар, 
жер учаскесінің меншік иелері, жер 
пайдаланушылар жəне алқаптар бой-
ынша бөлу туралы есеп 
(индексі 22)

қолда бар жерлер жəне 
олардың санаттарға, 
жер учаскесінің 
меншік иелеріне, жер 
пайдаланушыларға жəне 
алқаптарға бөлінуі туралы

жылдық 20 қараша

2 _____ жылғы 1 қарашадағы қолда 
бар суармалы жерлер жəне оларды 
санаттар, жер учаскесінің меншік 
иелері, жер пайдаланушылар жəне 
алқаптар бойынша бөлу туралы есеп 
(индексі 22-А)

қолда бар суарма-
лы жерлер жəне 
олардың санаттарға, 
жер учаскесінің 
меншік иелеріне, жер 
пайдаланушыларға жəне 
алқаптарға бөлінуі туралы

жылдық 20 қараша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті

1 Ағаш кесу, орманға күтім жасау ша-
ралары, сүрек босату, шырын ағызу 
жəне жанама орман пайдалану бой-
ынша есеп 
(индексі 3 (жылдық)

ағаш кесу, орманға күтім 
жасау шаралары, сүрек 
босату, шырын ағызу 
жəне жанама орман пай-
далану туралы 

жылдық 25 ақпан

2 Орман қорының мемлекеттік есебі 
жəне орман қорын мемлекеттік ор-
ман қорының санаттары жəне жер-
лер бойынша бөлу
(индексі 1)

орман қорының 
мемлекеттік есебі жəне 
орман қорын мемлекеттік 
орман қорының санатта-
ры жəне жерлер бойын-
ша бөлу

жылдық 25 ақпан

3 Орман көмкерген жерлердің 
алқаптары мен қорларын басым 
тұқымдар мен жас топтары бойынша 
бөлу туралы есеп
(индексі 2)

орман көмкерген 
жерлердің алқаптары 
мен қорларын басым 
тұқымдар мен жас топта-
ры бойынша бөлу туралы

5 жылда
бір рет

25 наурыз

4 Кеспеағаштардағы сүрек қалдықтары 
жəне ағаш кесілген жерлерді тазарту 
туралы есеп 
(индексі 4-ОШ (орман шаруашылығы)

кеспеағаштардағы сүрек 
қалдықтары жəне ағаш 
кесілген жерлерді тазар-
ту туралы

жартыжылдық 25 ақпан, 10 шілде 

5 Орман дақылдарымен жұмыс тура-
лы жəне орманды қалпына келтіру 
туралы есеп 
(индексі 8-ОШ)

орман дақылдарымен 
жұмыс туралы жəне ор-
манды қалпына келтіру 
туралы

жылдық 15 қаңтар

6 Кеспеағаш қорын əзірлеу жəне беру, 
оның тұқымдық құрамы мен тауарлық 
құрылымы туралы есеп 
(индексі 13 ОШ (орман 
шаруашылығы)

кеспеағаш қорын 
əзірлеу жəне беру, оның 
тұқымдық құрамы мен 
тауарлық құрылымы ту-
ралы 

жылдық 25 ақпан

7 Ағаштар мен бұталар тұқымдарының 
себу сапасы туралы есеп 
(индексі 17 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ағаштар мен бұталар 
тұқымдарының себу сапа-
сы туралы

жылдық 20 қаңтар

8 Орман өрттері туралы есеп 
(индексі 1 өрт (орман)

орман өрттері туралы онкүндік айдың 9, 19, 29-күндері

9 Орман заңнамасын бұзу туралы есеп 
(индексі 5 орманша)

орман заңнамасын бұзу 
туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
1-күні

10 Орман ресурстарын босату жəне ор-
ман табысының түсуі туралы есеп 
(индексі ОТ)

орман ресурстарын боса-
ту жəне орман табысының 
түсуі туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
10-күні

11 Орман қорғау туралы есеп
(индексі 12 ОШ (орман 
шаруашылығы)

орман қорғау туралы жартыжылдық есепті кезеңнен кейінгі 1 
ақпанға (қоса алғанда) 
жəне 10 шілдеге (қоса 
алғанда) дейін

12 Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды есепке алу (индексі 1 
ЕҚТА)

ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды есеп-
ке алу

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 1 
ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

13 Орман шаруашылығы бойынша 
өндірістік жоспарды орындау тура-
лы есеп
(индексі 10 ОШ)

орман шаруашылығы бой-
ынша өндірістік жоспарды 
орындау туралы 

жартыжылдық есепті кезеңнен кейінгі 1 
ақпанға (қоса алғанда) 
жəне 10 шілдеге (қоса 
алғанда) дейін

14 Орман тұқымдарын дайындау ту-
ралы есеп 
(индексі 20 ОШ (орман 
шаруашылығы)

орман тұқымдарын дай-
ындау туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 1 
ақпанға (қоса алғанда) 
дейін

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Су ресурстары комитеті

1 Су алу, пайдалану жəне суды бұру 
туралы есеп 
(индексі 2-ТП (сушар)

су алу, пайдалану жəне 
суды бұру туралы

жылдық
ауыл шаруашылығы 
қажеттіліктері үшін суды 
пайдаланатын су пай-
даланушылар есепті 
кезеңнің 1 желтоқсанынан 
кешіктірмей, өндірістік, 
коммуналдық-
тұрмыстық қажеттіліктер 
мен гидроэнергетикада 
суды пайдаланатын су 
пайдаланушылар есепті 
кезеңнен кейінгі 
10 қаңтардан кешіктірмей

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі
1 Тұрғын үй көмегін тағайындау жəне 

төлеу туралы есеп 
(индексі 3-тұрғын үй көмегі)

тұрғын үй көмегін 
тағайындау жəне төлеу 
туралы 

тоқсандық есепті тоқсаннан кейінгі 
айдың 5-ші күніне дейін

2 Халықтың жұмыспен қамтылуына 
жəрдемдесу 
іс-шаралары туралы есеп 
(индексі 1-Е (жұмысқа орналастыру)

еңбек делдалдығы 
үшін өтініш берген 
азаматтардың саны ту-
ралы 

айлық есепті айдан кейінгі 
2-ші күні

3 Жасырын жұмыссыздық жөніндегі 
мəлімет (қысқартылған жəне 
жұмыспен ішінара қамтылған 
қызметкерлер, жалақы бойынша бе-
решек туралы)
(индексі 3-ЕН (жасырын 
жұмыссыздық)

жасырын жұмыссыздық 
жөніндегі мəлімет 
(қысқартылған жəне 
жұмыспен ішінара 
қамтылған қызметкерлер, 
жалақы бойынша бере-
шек жөнінде)

айлық есепті айдан кейінгі 
3-ші күні

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері комитеті

1 Құрылыс материалдары, бұйымдары, 
конструкциялар мен инженерлік 
жабдықтарына босатылым бағалары 
туралы есеп
(индексі 1-СМИО)

құрылыс материалдары, 
бұйымдары, конструк-
циялар мен инженерлік 
жабдықтарына босаты-
лым бағалары туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
10-күніне дейін

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
1 Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік 

берген қарыздарды, мемлекет 
кепілгерлігімен берілетін қарыздарды 
игеру жəне өтеу туралы есеп 
(индексі 1-ОПЗ)

үкіметтік жəне мемлекет 
кепілдік берген, мемлекет 
кепілгерлігімен берілетін 
қарыздарды игеру жəне 
өтеу туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
5-күні 

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
1 Қазақстан Республикасында дене 

шынықтыру мен спортты дамыту 
туралы есеп
(индексі 1-ФК)

Қазақстан 
Республикасында дене 
шынықтыру мен спортты 
дамыту туралы

жартыжылдық есепті кезеңнен кейінгі 
15-күнге (қоса алғанда) 
дейін

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
1 Резидент еместерге қойылатын 

қаржылық талаптар жəне олардың 
алдындағы міндеттемелер тура-
лы есеп 
(индексі 1-ТБ)

резидент еместерге 
қойылатын қаржылық 
талаптар жəне 
олардың алдындағы 
міндеттемелер туралы 

тоқсандық есептік кезеңнен кейінгі 
екінші айдың 10-күнінен 
кешіктірмей

2 Резидент еместерден алынған 
(резидент еместерге ұсынылған) 
көлік қызметтері туралы есеп 
(индексі 2-ТБ)

резидент еместерден 
алынған (резидент 
еместерге ұсынылған) 
көлік қызметтері туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

3 Резидент еместерден алынған 
(резидент еместерге ұсынылған) 
темір жол көлігі қызметтері туралы 
есеп 
(индексі 3-ТБ)

резидент еместерден 
алынған (резидент 
еместерге ұсынылған) 
темір жол көлігі 
қызметтері туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

4 Резидент емес көлік 
кəсіпорындарының атынан жүзеге 
асырылған операциялар туралы есеп 
(индексі 4-ТБ)

резидент емес көлік 
кəсіпорындарының аты-
нан жүзеге асырылған 
операциялар туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

5 Резидент емес көлік 
кəсіпорындарына ұсынылған 
қызметтер туралы есеп 
(индексі 5-ТБ)

резидент емес көлік 
кəсіпорындарына 
ұсынылған қызметтер 
туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

6 Резидент еместерден алынған (рези-
дент еместерге көрсетілген) байла-
ныс қызметі туралы есеп 
(индексі 6-ТБ)

резидент еместерден 
алынған (резидент еме-
стерге көрсетілген) байла-
ныс қызметі туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

7 Мемлекеттік басқару секторының 
халықаралық операциялары, сыртқы 
активтері жəне міндеттемелері ту-
ралы есеп
(индексі 7-ТБ)

мемлекеттік басқару 
секторының халықаралық 
операциялары, 
сыртқы активтері жəне 
міндеттемелері туралы

тоқсандық есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 30-нан 
кешіктірмей

8 Резидент еместерге қойылатын 
қаржылық талаптардың 
жəне олардың алдындағы 
міндеттемелердің жай-күйі тура-
лы есеп 
(индексі 9-ТБ) 

резидент еместерге 
қойылатын қаржылық 
талаптардың жəне 
олардың алдындағы 
міндеттемелердің жай-
күйі туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
20-нан кешіктірмей

9 Резидент еместермен халықаралық 
операциялар туралы есеп
(индексі 10-ТБ)

резидент еместермен 
халықаралық операция-
лар туралы 

тоқсандық есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 30-нан 
кешіктірмей

10 «Жалпы сақтандыру» саласы бойын-
ша резидент еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне резидент 
еместердің тəуекелдерін қайта 
сақтандыру туралы есеп 
(индексі 11-ТБ-ЖС)

«жалпы сақтандыру» са-
ласы бойынша резидент 
еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне 
резидент еместердің 
тəуекелдерін қайта 
сақтандыру туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
20-нан кешіктірмей

11 «Өмірді сақтандыру» саласы бойын-
ша резидент еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне резидент 
еместердің тəуекелдерін қайта 
сақтандыру туралы есеп
(индексі 11-ТБ-ӨС)

«өмірді сақтандыру» са-
ласы бойынша резидент 
еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне 
резидент еместердің 
тəуекелдерін қайта 
сақтандыру туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
20-нан кешіктірмей

12 Мемлекеттік, мемлекет кепілдік бер-
ген сыртқы қарыздар жəне Қазақстан 
Республикасының кепілдемесімен 
тартылған қарыздар туралы есеп 
(индексі 14-ТБ)

мемлекеттік, мемлекет 
кепілдік берген сыртқы 
қарыздар жəне Қазақстан 
Республикасының 
кепілдемесімен тартылған 
қарыздар туралы

тоқсандық есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 30-нан 
кешіктірмей

13 Резидент еместермен бағалы 
қағаздар бойынша халықаралық опе-
рациялар туралы есеп 
(индексі 15-ТБ)

резидент еместермен 
бағалы қағаздар бойынша 
халықаралық операция-
лар туралы 

тоқсандық есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 20-нан 
кешіктірмей

14 Қолма-қол шетел валютасының 
қозғалысы туралы есеп 
(индексі 16-ТБ)

қолма-қол шетел 
валютасының қозғалысы 
туралы 

айлық есептік айдан кейін 
15-нен кешіктірмей

15 Резидент еместерге берілген кредит-
тер туралы есеп (индексі 17-ТБ)

резидент еместерге 
берілген кредиттер ту-
ралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейін 
25-нен кешіктірмей

16 Кəсіпорындарды төлем балансы 
бойынша тексеру сауалнамасы 
(индексі ТБЗ-1)

кəсіпорындарды төлем 
балансы бойынша тексе-
ру сауалнамасы 

бір жолғы респонденттерді анықтау 
бойынша бір жыл ішінде

17 Салымдар жəне олар бойынша 
сыйақы мөлшерлемелері тура-
лы есеп 
(индексі 1-СБ)

салымдар жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері туралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса алғанда) 
жұмыс күніне дейін 

18 Қарыздар жəне олар бойынша 
сыйақы мөлшерлемелері тура-
лы есеп 
(индексі 2-СБ)

қарыздар жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері туралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса алғанда) 
жұмыс күніне дейін

19 Қарыздар бойынша нақты берешек 
қалдығы туралы есеп 
(индексі 3-СБ)

қарыздар бойынша нақты 
берешек қалдығы туралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса алғанда) 
жұмыс күніне дейін

20 Берілген қарыздар туралы есеп 
(индексі 4-СБ)

берілген қарыздар ту-
ралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса алғанда) 
жұмыс күніне дейін

21 Клиенттердің ағымдағы шотта-
ры жəне олар бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері туралы есеп 
(индексі 5-СБ)

клиенттердің ағымдағы 
шоттары жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері туралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 7-ші (қоса алғанда) 
жұмыс күніне дейін

22 Шаруа (фермер) қожалықтарына 
қарыздар жəне олар бойынша 
сыйақы мөлшерлемелері туралы 
есеп (индексі 7-СБ)

шаруа (фермер) 
қожалықтарына қарыздар 
жəне олар бойынша 
сыйақы мөлшерлемелері 
туралы 

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 9-шы (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

23 Банктердің банкаралық қарыздары 
мен салымдары бойынша есеп 
(индексі 8-СБ)

банктердің банкаралық 
қарыздары мен салымда-
ры бойынша 

апта сайынғы есепті кезеңнен кейінгі 
аптаның 2-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

24 Банктердің биржадан тыс операция-
лары туралы есеп 
(индексі 9-СБ)

банктердің биржадан тыс 
операциялары туралы 

күн сайынғы есепті күннен кейінгі 
жұмыс күні сағат: 17:00-
ге дейін

25 Банктердің жəне банк 
операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың қолма-қол ақшасының 
айналымдары (кассалық айналым-
дары) туралы есеп 
(индексі 10-СБ)

банктердің жəне банк 
операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардың 
қолма-қол ақшасының 
айналымдары (кассалық 
айналымдары) туралы

айлық есепті кезеңнен кейінгі 
5-ші жұмыс күні

26 Экономика секторлары бойынша 
талаптар мен міндеттемелер тура-
лы есеп 
(индексі СО)

экономика секторлары 
бойынша талаптар мен 
міндеттемелер туралы 

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-не (қоса алғанда) 
дейін

27 Банктердің қаржы ағындары жəне 
қорлары туралы есеп 
(индексі 11-СБ)

банктердің қаржы 
ағындары жəне қорлары 
туралы 

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
жылдың 31 наурызына 
(қоса алғанда) дейін

28 Меншікті активтер бойынша эконо-
мика секторларына қарай жіктелген 
талаптар мен міндеттемелер тура-
лы есеп
(индексі НПФ-СА)

меншікті активтер бой-
ынша экономика сек-
торларына қарай 
жіктелген талаптар мен 
міндеттемелер туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-не (қоса алғанда) дейін

29 Зейнетақы активтері бойынша эконо-
мика секторларына қарай жіктелген 
талаптар мен міндеттемелер тура-
лы есеп 
(индексі НПФ-ПА)

зейнетақы активтері 
бойынша экономика 
секторларына қарай 
жіктелген талаптар мен 
міндеттемелер туралы

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
25-не (қоса алғанда) дейін

(Жалғасы. Басы 24-бетте) 
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2-бөлім. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
қалыптастыратын ресми статистикалық ақпарат
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1 2 3 4 5 6
Ұлттық шоттар статистикасы

1 Қысқа мерзімді 
экономикалық 
индикатор 
(алты негізгі 
сала бойынша)

айлық арнайы гра-
фик бойынша

«Қазақстан 
Республикасы-
ның əлеуметтік- 
экономикалық 
дамуы» 
баяндамасы-ның 
бөлімі

салалық статистиканың деректері

2 Өндіріс 
əдісімен 2018 
жылғы жалпы 
ішкі өнім (же-
дел деректер)

тоқсандық 18 мамыр,
17 тамыз,
16 қараша

жедел ақпарат 24-сх, 1-П, 1-КС, 
1-ИС, 2-сауда, 1-көлік, 
3-байланыс, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

3 Өндіріс 
əдісімен 2018 
жылғы жал-
пы ішкі өнім 
(есепті дерек-
тер)

тоқсандық 29 маусым,
28 қыркүйек,
26 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 
2-аңшылық, 1-орман, 
1-балық, 1-сх, 24-сх, 
29-сх, А-008, 1-П, 1-КС, 
1-инвест, 1-ИС, 
2-сауда, 1-көлік, 
3-байланыс, 
2-қызмет көрсету, Білім беру қызметтері, 
Денсаулық сақтау қызметтері, 1-Т, D 004, 
Т-001, бюджеттің орындалуы туралы есеп, 
қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

4 Табыстар 
əдісімен 2018 
жылғы жал-
пы ішкі өнім 
(есепті дерек-
тер)

тоқсандық 29 маусым,
28 қыркүйек,
26 желтоқсан 

жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 1-Т, Т-001, бюджеттің орында-
луы туралы есеп, қаржы секторы бойынша 
кірістер мен шығыстар туралы есептер

5 Түпкілікті 
тұтыну əдісімен 
2018 жылғы 
жалпы ішкі өнім 
(есепті дерек-
тер)

тоқсандық 13 шілде,
12 қазан,
31 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 1-инвест, 2-қызмет көрсету, 
Білім беру қызметтері, Денсаулық сақтау 
қызметтері, 
D 003, D 004, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, төлем балансы, кеден статистикасы, 
жер қойнауын пайдаланудағы инвестиция-
лар туралы есеп, қаржы секторы бойынша 
кірістер мен шығыстар туралы есептер

6 Қазақстан 
Республи-
касының 
2018 жылғы 
жалпы өңірлік 
өнімі (есепті 
деректер)

тоқсандық 11 шілде,
10 қазан,
 31 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 
2-аңшылық, 1-орман, 
1-балық, 1-сх, 24-сх, 29-сх, А-008, 1-П, 
1-КС, 1-инвест, 1-ИС,
 2-сауда, 1-көлік, 
3-байланыс, 2-қызмет көрсету, Білім беру 
қызметтері, Денсаулық сақтау қызметтері, 
1-Т, 
D 004, Т-001, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

7 Өндіріс 
əдісімен 2017 
жылғы жалпы 
ішкі өнім

жылдық 
(айлық 
негізде)

16 ақпан жедел ақпарат 24-сх, 1-П, 1-КС, 1-ИС, 
2-сауда, 1-көлік, 
3-байланыс, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

8 ЖІӨ-дегі 
мұнай-газ 
секторының 
үлесін бөле 
отырып өндіріс 
əдісімен 2017 
жылғы жалпы 
ішкі өнім 

жылдық 
(тоқсандық 
негізде)

23 сəуір жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 
2-аңшылық, 1-орман, 
1-балық, 1-сх, 24-сх,
 29-сх, А-008, 1-П, 
1-КС, 1-инвест, 1-ИС,
 2-сауда, 1-көлік, 
3-байланыс, 2-қызмет көрсету, Білім беру 
қызметтері, Денсаулық сақтау қызметтері, 
1-Т, 
D 004, Т-001, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

9 Табыстар 
əдісімен 2017 
жылғы жалпы 
ішкі өнім

жылдық 
(тоқсандық 
негізде)

23 сəуір жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 1-Т, Т-001, бюджеттің орында-
луы туралы есеп, қаржы секторы бойынша 
кірістер мен шығыстар туралы есептер

10 Түпкілікті 
тұтыну əдісімен 
2017 жылғы 
жалпы ішкі өнім

жылдық 
(тоқсандық 
негізде)

30 сəуір жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 1-инвест, 2-қызмет көрсету, 
Білім беру қызметтері, Денсаулық сақтау 
қызметтері, 
D 003, D 004, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, төлем балансы, кеден статистикасы, 
жер қойнауын пайдаланудағы инвестиция-
лар туралы есеп, қаржы секторы бойынша 
кірістер мен шығыстар туралы есептер

11 Қазақстан 
Республи-
касының 2017 
жылғы жалпы 
өңірлік өнімі

жылдық 
(тоқсандық 
негізде)

30 сəуір жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 
2-аңшылық, 1-орман, 
1-балық, 1-сх, 24-сх,
 29-сх, А-008, 1-П,
 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 2-сауда, 1-көлік, 
3-байланыс, 2-қызмет көрсету, Білім беру 
қызметтері, Денсаулық сақтау қызметтері, 
1-Т, 
D 004, Т-001, бюджеттің орындалуы туралы 
есеп, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

12 ЖІӨ-дегі 
мұнай-газ 
секторының 
үлесін бөле 
отырып өндіріс 
əдісімен 2017 
жылғы жалпы 
ішкі өнім

жылдық 
(жылдық 
негізде)

31 шілде жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 
2-аңшылық, 1-орман,
1-балық, 24-сх, 29-сх, 
1-сх, А-005, А-008, 8-сх (қызмет көрсету), 
1-П, 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 1-ВТ, 2-көлік, 2-ТР 
(қосалқы қызмет), 
1-байланыс,
2-байланыс, 
2-қызмет көрсету, Əлеуметтік қаржы (білім 
беру), Əлеуметтік қаржы (денсаулық сақтау), 
1-Т, D 004, 
Т-001, бюджеттің орындалуы туралы есеп, 
қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

13 Табыстар 
əдісімен 2017 
жылғы жалпы 
ішкі өнім

жылдық 
(жылдық 
негізде)

31 шілде жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 1-Т, Т-001, бюджеттің орында-
луы туралы есеп, қаржы секторы бойынша 
кірістер мен шығыстар туралы есептер

14 Түпкілікті 
тұтыну 
əдісімен 2017 
жылғы жалпы 
ішкі өнім

жылдық 
(жылдық 
негізде)

16 қараша жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 11, 1-инвест, Əлеуметтік қаржы 
(білім беру), Əлеуметтік қаржы (денсаулық 
сақтау), 2-қызмет көрсету, 1-ВТ, бюджеттің 
орындалуы туралы есеп, төлем балан-
сы, кеден статистикасы, жер қойнауын 
пайдаланудағы инвестициялар туралы 
есеп, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер

15 Бақылан-
байтын эко-
номиканы 
бөле отырып 
Қазақстан 
Республи-
касының 2017 
жылғы жалпы 
өңірлік өнімі

жылдық 
(жылдық 
негізде)

22 тамыз статистикалық 
бюллетень

1-ПФ, 2-МП, 
2-аңшылық, 1-орман,
1-балық, 24-сх, 29-сх, 
1-сх, А-005, А-008, 8-сх (қызмет көрсету), 
1-П, 1-КС, 1-инвест, 1-ИС, 1-ВТ, 2-көлік, 
2-ТР (қосалқы қызмет),
1-байланыс, 
2-байланыс, 2-қызмет көрсету, Əлеуметтік 
қаржы (білім беру), Əлеуметтік қаржы 
(денсаулық сақтау), 
1-Т, D 004, Т-001, бюджеттің орындалуы ту-
ралы есеп, қаржы секторы бойынша кірістер 
мен шығыстар туралы есептер

16 Қазақстан 
Республи-
касындағы
2016 жылғы 
туризмнің 
қосалқы шоты

жылдық 18 мамыр статистикалық 
бюллетень 

2-туризм, Н-050, 1-Т, 11, Н-060, Т-001, 
2-қызмет көрсету, 
«Ресурстар-Пайдалану» кестелері; əкімшілік 
дереккөздер: Республикалық жəне жергілікті 
бюджеттердің ұжымдық туристік тұтыну 
шығыстары туралы деректер, Қазақстан 
Республикасының халықаралық қызметтер 
балансы, Мемлекеттік бюджеттің орындалуы 
туралы есеп

17 Ішкі 
экономиканың 
2015 жылғы 
(түпкілікті 
есептеу), 
2016 жылғы 
(нақтыланған 
есептеу), 
2017 жылғы 
(есептік дерек-
тер бойынша) 
ұлттық шот-
тары

жылдық 6 желтоқсан статистикалық 
бюллетень

ҰШЖ көрсеткіштерінің есептеулері бойын-
ша деректер

18 Қазақстан 
Респуб-
ликасының 
2017 жылғы 
ұлттық 
байлығының 
элементтері

жылдық 12 желтоқсан жедел ақпарат 1-ПФ, 2-МП, 11, үй шаруашылықтарын 
зерттеу; «Қазақстанның негізгі қорлары» 
статистикалық жинағы, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің 
статистикалық бюллетені, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, екінші 
деңгейдегі банктердің, басқа қаржылық 
ұйымдардың қаржылық операциялары тура-
лы, банк жүйесі бойынша қаржылық актив-
тер жəне қаржылық міндеттемелер туралы 
есептер

19 Қазақстан 
Республи-
касының 
2017 жылғы 
«Ресурстар – 
Пайдалану» 
кестелері

жылдық 27 қараша статистикалық 
бюллетень

1-ПФ, 2-МП, 11, 1-П,
 1-КС, 1-инвест,
 2-қызмет көрсету, 
1-сх, 8-сх (қызмет көрсету), 24-сх, 
2-аңшылық,
 1-орман, 1-балық, 
1-ВТ, 2-көлік 
2-ТР (қосалқы қызмет), 1-байланыс, 
2-байланыс, Əлеуметтік қаржы (білім беру), 
Білім беру қызметтері, Əлеуметтік қаржы 
(денсаулық сақтау), Денсаулық сақтау 
қызметтері, 2-туризм,
3-ақпарат, D 003, D 004, бюджеттің орын-
далуы туралы есеп, кеден статистика-
сы, қаржы секторы бойынша кірістер мен 
шығыстар туралы есептер, төлем балансы

20 Қазақстан 
Респуб-
ликасының 
2017 жылғы 
«Шығындар – 
Шығарылым» 
кестелері

жылдық 21 желтоқсан статистикалық 
бюллетень

«Ресурстар-Пайдалану» кестелерінің 
деректері

21 ҰШЖ 
көрсеткіштері 
есептеу-
леріндегі ата-
улы алшақ-
тықтарға 
талдау

жылдық 21 желтоқсан жедел ақпарат Үш əдіспен ЖІӨ-нің жəне «Шығындар - 
Шығарылым» кестелерінің деректері

Кəсіпорындар статистикасы

1 Қазақстан Республикасындағы 
заңды тұлғалар, дара 
кəсіпкерлерлік субъектілер, фи-
лиалдар жəне шетелдік заңды 
тұлғалар филиалдары санының 
негізгі көрсеткіштері 

айлық 10 қаңтар,
10 ақпан,
10 наурыз, 
10 сəуір,
10 мамыр,
10 мау-
сым,

10 шілде,
10 тамыз,
10 қыркүйек,
10 қазан,
10 қараша,
10 желтоқсан

статисти-
калық бюлле-
тень

статистикалық 
бизнес-тіркелім

2 Тіркелген жəне жұмыс істеп 
тұрған ауыл шаруашылығы өнімін 
өндірушілер

жарты-
жылдық

15 қаңтар,
15 шілде

жедел 
ақпарат

ауылшаруа-
шылық 
статистикалық 
тіркелім

3 Қазақстан Республикасындағы 
жұмыс істеп тұрған шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілер 
санының мониторингі 

айлық 15 қаңтар, 
15 ақпан, 
15 наурыз, 
16 сəуір, 
15 мамыр, 
15 маусым, 

16 шілде, 
15 тамыз, 
17 қыркүйек, 
15 қазан, 
15 қараша,
17 желтоқсан

жедел 
ақпарат

статистикалық 
бизнес-тіркелім 

4 Қазақстан Республикасындағы 
шағын жəне орта кəсіпкерліктер 
мониторингі 

тоқсандық 15 қаңтар, 
16 сəуір,
16 шілде, 
15 қазан

жедел ақпарат статистикалық 
бизнес-
тіркелім, 
2-МП, 1-ПФ, 
24-сх, 29-сх, 
А-005, А-008, 
Білім беру 
қызметтері, 
Денсаулық 
сақтау 
қызметтері

5 Қазақстан Республикасындағы 
шағын кəсіпкерлік пен 
микрокредиттік ұйымдар қызметінің 
көрсеткіштері

тоқсандық 15 қаңтар, 
16 сəуір,
16 шілде, 
15 қазан

жедел ақпарат статистикалық 
бизнес-
тіркелім, 
1-МКО

Ауыл, орман, аңшылық жəне балық шаруашылығы статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы мал 

шаруашылығы дамуының негізгі 
көрсеткіштері 

айлық 12 қаңтар,
13 ақпан,
13 наурыз,
11 сəуір,
11 мамыр,
12 маусым,

11 шілде,
13 тамыз,
11 қыркүйек,
11 қазан,
13 қараша,
11 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

24-сх, А-008

2 Қазақстан Республикасындағы 
дəнді жəне бұршақты дақылдардың 
қолда бары 

айлық 15 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 қыркүйек,
12 қазан,
12 қараша,
12 желтоқсан

жедел ақпарат 2-сх (астық)

3 Қазақстан Республикасындағы 
ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өнімдерінің 
(көрсетілетін қызметтерінің) жалпы 
шығарылымы 

айлық 12 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
11 сəуір,
11 мамыр,
11 маусым,

11 шілде,
13 тамыз,
11 қыркүйек,
11 қазан,
12 қараша,
11 желтоқсан

жедел ақпарат 24-сх, А-008, 
29-сх, 
А-005, 1-балық, 
1-орман, 
2-аңшылық, 
8-сх (қызмет 
көрсету)

4 Қазақстан Республикасындағы мал 
шаруашылығы дамуының негізгі 
көрсеткіштері

жылдық 4 сəуір статистикалық 
бюллетень

24-сх, А-008, 
ауыл 
шаруашы лығы 
тіркелімінің 
деректері

5 Қазақстан Республикасындағы 
балық аулау жəне акваөсіру 
дамуының негізгі көрсеткіштері 

жылдық 6 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-балық

6 Қазақстан Республикасындағы ор-
ман шаруашылығы 

жылдық 30 наурыз статистикалық 
бюллетень

1-орман

7 Қазақстан Республикасындағы 
ауыл шаруашылығы 
құралымдарының қызметі туралы

жылдық 30 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-сх

8 Қазақстан Республикасындағы 
2018 жылғы егінге ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 
егістік алқаптары 

жылдық 10 шілде статистикалық 
бюллетень

4-сх, ауыл 
шаруа шылығы 
тіркелімінің 
деректері

9 Қазақстан Республикасындағы 
ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өнімдерінің 
(көрсетілетін қызметтерінің) жалпы 
шығарылымы 

жылдық 30 мамыр статистикалық 
бюллетень

24-сх, А-008, 
29-сх, А-005, 
8-сх (қызмет 
көрсету), 
1-сх, 1-балық, 
1-орман, 
2-аңшылық

10 Қазақстан Республикасы ауыл 
шаруашылығының негізгі 
өнімдерінің ресурстары мен пайда-
лану теңгерімі 

жылдық 31 тамыз статистикалық 
бюллетень

24-сх, А-008, 
29-сх, А-005, 
2-сх (астық), 
3-сх (майлы), 
1-балық

11 Қазақстан Республикасындағы 
майлы дақылдар тұқымдарының 
қолда бары

тоқсандық 15 қаңтар,
13 сəуір,
13 шілде,
15 қазан

жедел ақпарат 3-сх (майлы)

12 Сервистік-дайындау 
орталықтарының қызметі туралы

тоқсандық 19 ақпан,
18 мамыр,
17 тамыз,
16 қараша

статистикалық 
бюллетень

1-СЗЦ

13 2017 жылы Қазақстан 
Республикасында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын жал-
пы жинау

жылдық 30 қаңтар статистикалық 
бюллетень

29-сх, А-005, 
А-1 (түсімділік)

14 2018 жылы Қазақстан 
Республикасында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын жал-
пы жинау

жылдық 30 желтоқсан статистикалық 
бюллетень

29-сх, А-005, 
А-1 (түсімділік)

15 Қазақстан Республикасында 
ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарындағы мал мен құсқа 
жұмсалған жемшөп шығыстары 
туралы 

жылдық 9 сəуір статистикалық 
бюллетень

24-аш

16 Қазақстан Республикасының ауыл 
шаруашылығы өндірушілерінде 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
құрылыстар мен имараттардың 
қолда бары

жылдық 29 мамыр статистикалық 
бюллетень

49-аш, 
ауыл 
шаруашылығы 
тіркелімінің 
деректері

17 Қазақстан Республикасындағы 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің қызметі туралы

тоқсандық 23 ақпан,
22 мамыр,
21 тамыз,
20 қараша

статистикалық 
бюллетень

1-СПК

Өнеркəсіп өндірісі жəне қоршаған орта статистикасы
1 Қазақстан Республикасы өнеркəсібі 

жұмысының негізгі көрсеткіштері 
айлық 16 қаңтар,

16 ақпан,
16 наурыз, 
16 сəуір,
16 мамыр,
15 маусым,

16 шілде,
15 тамыз,
17 қыркүйек,
16 қазан,
16 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-П

2 Қазақстан Республикасы өнеркəсібі 
жұмысының қорытындылары 

айлық 12 қаңтар,
13 ақпан,
13 наурыз, 
13 сəуір,
14 мамыр,
13 маусым,

13 шілде,
14 тамыз,
13 қыркүйек, 
12 қазан,
13 қараша,
13 желтоқсан

жедел ақпарат 1-П

3 Қазақстан Республикасы өнеркəсіп 
кəсіпорындарында өнімдерді 
жөнелту жəне олардың қалдықтары 

тоқсандық 23 қаңтар,
24 сəуір,
24 шілде,
23 қазан

статистикалық 
бюллетень

1-П

4 Қазақстан Республикасы өнеркəсібі 
жұмысының негізгі көрсеткіштері 

жылдық 2 шілде статистикалық 
бюллетень

1-П

5 Өндірістік қуаттар теңгерімі жылдық 4 шілде статистикалық 
бюллетень

БМ

6 Қазақстан Республикасы өнеркəсібі 
жұмысының қорытындылары

жылдық 2 шілде жедел ақпарат 1-П

7 Қазақстан Республикасында 
атмосфералық ауаны қорғаудың 
жай-күйі туралы

жылдық 29 маусым статистикалық 
бюллетень

2- ТП (ауа)

8 Қазақстан Республикасындағы 
қоршаған ортаны қорғауға 
жұмсалған шығындар туралы

жылдық 11 шілде статистикалық 
бюллетень

4-ОС

9 Коммуналдық қалдықтарды жинау, 
шығару, сұрыптау жəне сақтауға 
беру туралы

жылдық 4 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-қалдықтар,
2-қалдықтар

10 Қазақстан Республикасындағы су 
құбыры жəне кəріз имараттарының 
жұмысы туралы 

жылдық 16 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-ВК

11 Қазақстан Республикасындағы 
атмосфералық ауаға ластаушы 
заттардың шығарындылары ту-
ралы

жылдық 7 тамыз жедел ақпарат 2-ТП (ауа)

12 Қазақстан Республикасында 
қоршаған ортаны қорғауға 
жұмсалған шығындар туралы

жылдық 11 қыркүйек жедел ақпарат 4-ОС

Энергетика жəне тауар нарықтары статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы 

газ желісі 
жылдық 6 сəуір статистикалық 

бюллетень
1-ГАЗ

2 Қазақстан Республикасының 
жылу электр станциялары мен 
қазандықтарының жұмысы туралы 

жылдық 30 мамыр статистикалық 
бюллетень

6-ТП

3 Қазақстан Республикасының 
отын-энергетикалық балансы

жылдық 30 шілде статистикалық 
бюллетень

1- ТЭБ

4 Қазақстан Республикасында 
өнімнің (тауарлардың) жəне 
шикізаттың жекелеген түрлерінің 
ресурстары мен пайдаланылуы

айлық 22 қаңтар,
20 ақпан, 
20 наурыз,
20 сəуір,
21 мамыр,
20 маусым

20 шілде,
20 тамыз, 
20 қыркүйек,
22 қазан,
20 қараша,
20 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-П, 24-сх, 
1-ТС,
МКК деректері

5 Қазақстан Республикасында үй 
шаруашылықтарында отын мен 
энергияны тұтынуы

жылдық  22 қараша статистикалық 
бюллетень

Н-070

Инвестициялар жəне құрылыс статистикасы 
1 Қазақстан Республикасындағы 

негізгі капиталға салынған инвести-
циялар туралы 

айлық 16 қаңтар,
16 ақпан,
16 наурыз,
16 сəуір,
16 мамыр,
15 маусым,

17 шілде,
15 тамыз,
17 қыркүйек, 
16 қазан,
16 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-инвест, 
1-ИС

2 Қазақстан Республикасында өңдеу 
өнеркəсібіне негізгі капиталға 
салынған инвестициялар туралы 

айлық 23 қаңтар,
20 ақпан,
26 наурыз,
23 сəуір,
22 мамыр,
20 маусым,

23 шілде,
21 тамыз,
21 қыркүйек,
22 қазан,
21 қараша,
21 желтоқсан

жедел ақпарат 1-инвест

3 Қазақстан Республикасында ауыл 
шаруашылығының негізгі капита-
лына салынған инвестициялар 
туралы 

айлық 24 қаңтар,
23 ақпан,
26 наурыз,
24 сəуір,
23 мамыр,
22 маусым,

24 шілде,
22 тамыз,
24 қыркүйек,
23 қазан,
22 қараша,
24 желтоқсан

жедел ақпарат 1-инвест

4 Қазақстан Республикасындағы 
инвестициялық қызмет туралы 

жылдық 2 шілде статистикалық 
бюллетень

1-инвест, 
1-ИС

5 Қазақстан Республикасындағы 
құрылыс жұмыстарының орын-
далуы жəне объектілерді 
пайдалануға беру туралы 

айлық 16 қаңтар,
15 ақпан,
15 наурыз,
16 сəуір,
15 мамыр,
15 маусым,

16 шілде,
15 тамыз,
17 қыркүйек, 
16 қазан,
15 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-КС, 1-КС 
(шағын), 
2-КС, 1-ИС

6 Қазақстан Республикасында 
тұрғын үйді пайдалануға беру 
туралы 

айлық 18 қаңтар,
19 ақпан,
19 наурыз,
18 сəуір, 
17 мамыр, 
18 маусым,

18 шілде,
17 тамыз,
18 қыркүйек, 
18 қазан, 
19 қараша, 
19 желтоқсан

жедел ақпарат 2-КС,
1-ИС

7 Қазақстан Республикасында 
қуаттарды пайдалануға беру ту-
ралы

тоқсандық 25 қаңтар,
25 сəуір,
25 шілде,
25 қазан

статистикалық 
бюллетень

2-КС, 
1-ИС

8 Қазақстан Республикасында 
құрылыс жұмыстарының орында-
луы жəне объектілерді пайдалануға 
беру туралы

жылдық 2 шілде статистикалық 
бюллетень

1-КС, 2-КС,
1-ИС 

9 Қазақстан Республикасында ха-
барламалар жəне рұқсат алу 
құжаттары бойынша құрылыс-
монтаж жұмыстарын жүргізе 
бастағаны туралы

жарты-
жылдық

20 ақпан,
7 тамыз

статистикалық 
бюллетень

F-001

10 Қазақстан Республикасында ха-
барламалар бойынша объектілерді 
салу жəне оларды пайдалануға 
беру барысы туралы 

жылдық 22 мамыр статистикалық 
бюллетень

F-004

Ішкі сауда статистикасы

1 Қазақстан Республикасындағы сау-
да базарлары туралы

жылдық 30 наурыз статистикалық 
бюллетень

12-сауда

2 Қазақстан Республикасындағы тау-
ар биржаларының қызметі туралы

жылдық 12 ақпан статистикалық 
бюллетень

1-биржа

3 Қазақстан Республикасындағы тау-
арлар мен көрсетілетін қызметтерді 
өткізу көлемі

айлық 12 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 қыркүйек,
12 қазан,
12 қараша,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

2-сауда

4 Қазақстан Республикасындағы ав-
тожанармай құю, газ құю жəне газ 
толтыру станцияларының қызметі 
туралы

жылдық 6 маусым статистикалық 
бюллетень

G-003

5 Қазақстан Республикасындағы тау-
арлар мен көрсетілетін қызметтерді 
өткізу көлемі

жылдық 2 шілде статистикалық 
бюллетень

1-ВТ 

Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы
1 ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен 

тауарлармен өзара сауда жəне 
сыртқы сауда туралы

айлық 18 қаңтар,
16 ақпан, 
16 наурыз,
18 сəуір,
16 мамыр,
15 маусым,

18 шілде,
16 тамыз,
17 қыркүйек,
17 қазан,
16 қараша,
20 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ТС, МКК 
деректері

2 ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер-
мен тауарлармен өзара сауда 
жəне сыртқы сауда статисти-
касы деректерін өзектендіру 
(əкімшілік дереккөздер бойын-
ша респонденттердің деректері 
мен тізімін өзектендіруді жүргізу 
кезінде)

айлық өзектендіруді өткізу кезінде кестелер 1-ТС, МКК 
деректері

3 ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер-
мен тауарлармен өзара сауда 
жəне сыртқы сауда статисти-
касы деректерін өзектендіру 
(əкімшілік дереккөздер бойын-
ша респонденттердің деректері 
мен тізімін өзектендіруді жүргізу 
кезінде)

жылдық маусым кестелер 1-ТС, МКК 
деректері

Көлік статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы 

көлік жұмысының негізгі 
көрсеткіштері

айлық 12 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 қыркүйек,
12 қазан,
12 қараша,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-көлік (1-ТР 
(авто, электр) 
қаңтар айының 
бюллетенінде, 
1-ТР (ішкі су) 
наурыз айының 
бюллетенінде

2 Қазақстан Республикасындағы 
көлік өнімдері жəне көрсетілетін 
қызметтері туралы

жылдық 28 мамыр статистикалық 
бюллетень

2-көлік, 2-ТР 
(қосалқы 
қызмет)

3 Қазақстан Республикасындағы 
теміржол көлігінің қызметі туралы

жылдық 18 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-ЖД, 2-ЖД

4 Қазақстан Республикасындағы 
тіркелген автокөлік құралдарының 
қолда бары туралы

айлық 15 қаңтар,
15 ақпан,
15 наурыз,
13 сəуір,
15 мамыр,
15 маусым,

13 шілде,
15 тамыз,
14 қыркүйек,
15 қазан,
15 қараша,
14 желтоқсан

жедел ақпарат ІІМ деректер 
қоры

Байланыс статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы 

байланыс, пошта жəне курьерлік 
қызмет кəсіпорындары жұмысының 
негізгі көрсеткіштері

айлық 12 қаңтар
12 ақпан,
12 наурыз,
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 қыркүйек,
12 қазан,
12 қараша,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

3-байланыс

2 Қазақстан Республикасындағы 
байланыс, пошта жəне курьерлік 
қызмет кəсіпорындары жұмысының 
негізгі көрсеткіштері

жылдық 18 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-байланыс,
2-байланыс

Көрсетілетін қызмет статистикасы
1 Қазақстан Республикасында 

көрсетілген қызметтердің көлемі 
туралы

тоқсандық 28 ақпан,
30 мамыр,
29 тамыз,
27 қараша

статистикалық 
бюллетень

2-қызмет 
көрсету

2 Қазақстан Республикасында 
көрсетілген қызметтердің көлемі 
туралы

жылдық 29 маусым статистикалық 
бюллетень

2-қызмет 
көрсету

3 Қазақстан Республикасындағы 
лизингтік қызмет туралы

жылдық 21 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-лизинг

Мəдениет статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы оке-

анариум, хайуанаттар парктерінің 
қызметі туралы

жылдық 6 ақпан статистикалық 
бюллетень

1-хайуанаттар 
паркі, океана-
риум

2 Қазақстан Республикасындағы 
театрлардың қызметі туралы

жылдық 16 ақпан статистикалық 
бюллетень

1-театр

3 Қазақстан Республикасындағы 
цирктердің қызметі туралы

жылдық 16 ақпан статистикалық 
бюллетень

1- цирк

4 Қазақстан Республикасындағы 
ойын-сауық жəне демалыс 
саябақтарының қызметі туралы

жылдық 28 ақпан статистикалық 
бюллетень

1-саябақ

5 Қазақстан Республикасындағы 
музейлердің қызметі туралы

жылдық 13 наурыз статистикалық 
бюллетень

1-музей

6 Қазақстан Республикасындағы 
мəдени-демалыс ұйымдарының 
қызметі туралы 

жылдық 20 наурыз статистикалық 
бюллетень

1-демалыс

7 Қазақстан Республикасындағы 
кітапханалардың қызметі туралы

жылдық 28 наурыз статистикалық 
бюллетень

1-кітапхана

8 Қазақстан Республикасындағы кон-
церт қызметі туралы

жылдық 9 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-концерт

9 Қазақстан Республикасында кино 
көрсетуді жəне кинофильмдерді 
шығаруды жүзеге асыратын 
ұйымдардың қызметі туралы

жылдық 16 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-кино

Туризм статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы ор-

наластыру орындарының қызметі 
туралы

тоқсандық 3 сəуір, 
6 маусым, 
31 тамыз, 
28 қараша

статистикалық 
бюллетень

2-туризм

2 Қазақстан Республикасындағы үй 
шаруашылықтарының сапарларға 
жұмсаған шығыстары туралы 

жылдық 16 мамыр статистикалық 
бюллетень

Н-050

3 Қазақстан Республикасына 
келушілерді іріктеп зерттеу туралы

жылына 
екі рет

12 наурыз,
11 қыркүйек

статистикалық 
бюллетень

Н-060

Инновациялар статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы 

кəсіпорындардың инновациялық 
қызметі туралы

жылдық 16 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-инновация

Ғылым статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы 

ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік – 
конструкторлық жұмыстар

жылдық 19 наурыз статистикалық 
бюллетень

1-ғылым

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистикасы
1 Қазақстан Республикасының 

кəсіпорындарында ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар-
ды пайдалану туралы 

жылдық 16 наурыз статистикалық 
бюллетень

3-ақпарат

2 Қазақстан Республикасындағы үй 
шаруашылықтарының ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар-
ды пайдалануы туралы 

жылдық 26 наурыз статистикалық 
бюллетень

Н-020

Еңбек жəне жұмыспен қамту статистикасы 
1 Қазақстан Республикасындағы 

қызметкерлердің саны жəне 
жалақысы

тоқсандық 29 қаңтар,
27 сəуір,
27 шілде,
29 қазан

статистикалық 
бюллетень

1-Т (тоқсандық)

2 Қазақстан Республикасының ірі 
жəне орта кəсіпорындары бойын-
ша қызметкерлердің саны жəне 
жалақысы

тоқсандық 29 қаңтар,
27 сəуір,
27 шілде,
29 қазан

статистикалық 
бюллетень

1-Т (тоқсандық)

3 Қазақстан Республикасының ірі 
жəне орта кəсіпорындардағы 
жұмыс күшінің бары жəне 
қозғалысы

тоқсандық 29 қаңтар,
30 сəуір,
30 шілде,
30 қазан

статистикалық 
бюллетень

1-Т (тоқсандық)

4 Қазақстан Республикасындағы 
экономикалық қызметтің жекелеген 
түрлеріндегі кəсіптер (лауазым-
дар) бойынша қызметкерлердің 
жалақысы 

жылына 
бір рет

15 қаңтар статистикалық 
бюллетень 

2-Т (ПРОФ)

5 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек бойынша негізгі көрсеткіштер 

жылдық 28 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-Т (жылдық)

6 Қазақстан Республикасындағы ірі 
жəне орта кəсіпорындар бойынша 
еңбек жөніндегі негізгі көрсеткіштер

жылдық 28 мамыр статистикалық 
бюллетень

1-Т (жылдық)

7 Қазақстан Республикасындағы 
жұмыс күшін ұстауға жұмсалған 
шығындар құны 

жылдық 5 маусым статистикалық 
бюллетень

1-Т (жылдық)

8 Қазақстан Республикасындағы 
жұмыс күшінің қозғалысы жəне 
қызметкерлердің күнтізбелік уақыт 
қорын пайдалануы 

жылдық 12 маусым статистикалық 
бюллетень

1-Т (жылдық)

9 Қазақстан Республикасындағы 
меншік нысандары мен 
экономикалық қызмет түрлері бой-
ынша қызметкерлердің саны жəне 
еңбекақы төлеу 

жылдық 15 маусым статистикалық 
бюллетень

1-Т (жылдық)

10 Қазақстан Республикасындағы 
экономикалық қызметтің жеке-
леген түрлері бойынша зиянды 
жəне басқа да қолайсыз еңбек 
жағдайларында жұмыс істейтін 
қызметкерлер саны

жылдық 5 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-Т (еңбек 
жағдайы)

11 Қазақстан Республикасындағы 
ірі жəне орта кəсіпорындардағы 
кадрларға қажеттілік 

жылына 
бір рет

10 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-Т (бос жұмыс 
орны)

12 Қазақстан Республикасындағы 
қызметкерлердің жалақысының 
құрылымы жəне бөлуі 

жылына 
бір рет

20 кырқүйек статистикалық 
бюллетень

2-Т (еңбекақы)

13 Қазақстан Республикасындағы 
жалдамалы қызметкерлердің 
жалақысы 

тоқсандық 29 қаңтар,
27 сəуір,
27 шілде,
29 қазан

жедел ақпарат 1-Т (тоқсандық)

14 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек құнының индексі 

жылдық 27 маусым жедел ақпарат 1-Т (жылдық)

15 Жалдамалы қызметкерлердің 
жалақысы (кəсіпкерлік 
қызметпен айналысатын шағын 
кəсіпорындарды есепке алумен)

тоқсандық 19 наурыз,
20 шілде,
20 қыркүйек,
20 желтоқсан

жедел ақпарат 1-Т 
(тоқсандық),
2-МП 
(тоқсандық)

16 Қазақстан Республикасындағы 
қызметкерлердің жалақысының 
құрылымы жəне бөлуі

жылына 
бір рет

5 қазан жедел ақпарат 2-Т (еңбекақы)

17 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек нарығының негізгі индика-
торлары 

тоқсандық 12 ақпан,
14 мамыр, 
13 тамыз,
12 қараша

статистикалық 
бюллетень

Т-001

18 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек нарығының негізгі индика-
торлары 

жылдық 27 наурыз статистикалық 
бюллетень

Т-001

19 Қазақстан Республикасындағы 
бейресми жұмыспен қамтылған 
халық саны 

жылдық 6 сəуір статистикалық 
бюллетень

Т-001

20 Қазақстан Республикасындағы 
лайықты еңбекті өлшеудің 
статистикалық көрсеткіштері

жылдық 13 ақпан статистикалық 
бюллетень

Т-004 

21 Аудандар бөлінісінде Қазақстан 
Республикасының өңірлері бойын-
ша еңбек нарығының негізгі инди-
каторлары 

жылдық 2 сəуір статистикалық 
бюллетень

Т-001 

22 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек нарығының жағдайы туралы 

тоқсандық 9 ақпан,
11 мамыр, 
10 тамыз,
9 қараша

жедел ақпарат Т-001 

Баға статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы ин-

фляция туралы
айлық 3 қаңтар,

1 ақпан,
1 наурыз,
2 сəуір,
2 мамыр,
1 маусым,

2 шілде,
1 тамыз,
3 қыркүйек,
1 қазан,
1 қараша,
4 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

2 Қазақстан Республикасындағы ин-
фляция туралы

жылдық 11 қаңтар жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

3 Қазақстан Республикасы 
өңірлеріндегі инфляция туралы

айлық 3 қаңтар,
1 ақпан,
1 наурыз,
2 сəуір,
2 мамыр,
1 маусым,

2 шілде,
1 тамыз,
3 қыркүйек,
1 қазан,
1 қараша,
4 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

4 Қазақстан Республикасы 
өңірлеріндегі инфляция туралы

жылдық 11 қаңтар жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

(Жалғасы. Басы 24-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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5 ЕЭК (Еуропалық экономикалық 
кеңістік) елдері мен ТМД 
мемлекеттеріндегі инфляция 
деңгейі

айлық 5 қаңтар,
2 ақпан,
2 наурыз,
2 сəуір,
2 мамыр,
4 маусым,

2 шілде,
2 тамыз,
3 қыркүйек,
2 қазан,
2 қараша,
4 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э 
Еуростат,
ТМД 
Статкомитетінің 
деректері

6 Қазақстандағы жəне шекаралас 
мемлекеттердегі инфляция деңгейі

айлық 19 қаңтар,
16 ақпан,
16 наурыз,
16 сəуір,
16 мамыр,
18 маусым,

16 шілде,
16 тамыз,
17 қыркүйек,
16 қазан,
16 қараша,
19 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, 
Ц-101э,ТМД 
Статкоми-
тетінің, статис-
тикалық ақпа-
ратпен алмасу 
деректері

7 Қазақстан Республикасындағы
тұтыну бағасының индексіндегі же-
келеген құрауыштардың үлесі

айлық 5 қаңтар,
5 ақпан,
5 наурыз,
5 сəуір,
4 мамыр,
5 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
5 қыркүйек,
5 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

электрондық 
кестелер

Ц-101, Ц-101э

8 Қазақстан Республикасындағы
тұтыну бағасының индексі

айлық 4 қаңтар,
5 ақпан,
5 наурыз,
4 сəуір,
4 мамыр,
4 маусым,

4 шілде,
3 тамыз,
4 қыркүйек,
4 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

9 Қазақстан Республикасындағы
орта есеппен жан басына 
шаққандағы ақшалай табысы 
əртүрлі деңгейдегі халық топтары 
үшін баға индексі

айлық 8 қаңтар,
8 ақпан,
9 наурыз,
9 сəуір,
8 мамыр,
8 маусым,

9 шілде,
8 тамыз,
7 қыркүйек,
8 қазан,
8 қараша,
7 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

10 Қазақстан Республикасындағы
орта есеппен жан басына 
шаққандағы ақшалай табысы 
əртүрлі деңгейдегі халық топтары 
үшін баға индексі

айлық 8 қаңтар,
7 ақпан,
7 наурыз,
6 сəуір,
8 мамыр,
7 маусым,

9 шілде,
7 тамыз,
7 қыркүйек,
8 қазан,
7 қараша,
7 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

11 Қазақстан Республикасындағы
орта есеппен жан басына 
шаққандағы ақшалай табысы 
əртүрлі деңгейдегі халық топтары 
үшін баға индексі

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

12 Қазақстан Республикасындағы 
базалық инфляция туралы

айлық 10 қаңтар,
9 ақпан,
9 наурыз,
10 сəуір,
10 мамыр,
11 маусым,

10 шілде,
10 тамыз,
10 қыркүйек,
10 қазан,
9 қараша,
10 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

13 Қазақстан Республикасындағы 
базалық инфляция туралы

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

14 Қазақстан Республикасындағы
ақылы көрсетілетін қызметтерге 
баға мен тарифтер индексі

айлық 5 қаңтар,
6 ақпан,
5 наурыз,
5 сəуір,
7 мамыр,
5 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
5 қыркүйек,
5 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

15 Қазақстан Республикасындағы
тұтыну тауарларының жекелеген 
түрлеріне баға индексі

тоқсандық 10 қаңтар,
10 сəуір,
10 шілде,
10 қазан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

16 Қазақстан Республикасындағы
бөлшек сауда бағасының индексі

айлық 5 қаңтар,
6 ақпан,
5 наурыз,
5 сəуір,
7 мамыр,
5 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
5 қыркүйек,
5 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

17 Қазақстан Республикасындағы
негізгі азық-түлік тауарларына 
бөлшек сауда бағаcы 

айлық 26 қаңтар,
26 ақпан,
27 наурыз,
26 сəуір,
25 мамыр,
26 маусым,

26 шілде,
27 тамыз,
26 қыркүйек,
26 қазан,
26 қараша,
26 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

18 Қазақстан Республикасындағы
ақылы көрсетілетін қызметтердің 
жекелеген түрлеріне бағалар жəне 
тарифтер 

айлық 8 қаңтар
6 ақпан,
6 наурыз,
6 сəуір,
8 мамыр,
6 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
6 қыркүйек,
5 қазан,
6 қараша,
6 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

19 Қазақстан Республикасындағы
негізгі азық-түлік емес тауарларға 
бөлшек сауда бағасы

айлық 8 қаңтар
8 ақпан,
9 наурыз,
9 сəуір,
8 мамыр,
8 маусым,

9 шілде,
8 тамыз,
7 қыркүйек,
8 қазан,
8 қараша,
7 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

20 Қазақстан Республикасында
мұнай жəне мұнайды қайта өңдеу 
өнімдеріне баға

айлық 8 қаңтар,
7 ақпан,
6 наурыз,
6 сəуір,
8 мамыр,
6 маусым,

9 шілде,
6 тамыз,
6 қыркүйек,
8 қазан,
6 қараша,
6 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э, 
1-ЦП, 
1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

21 Республиканың жекелеген 
қалаларындағы, Қазақстанмен 
шекаралас мемлекеттердегі тамақ 
өнімдерінің бағасы

айлық 16 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 қыркүйек,
12 қазан,
12 қараша,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, 
Ц-101э, 1-Т, 
статистикалық 
ақпараттармен 
алмасу бойын-
ша деректер

22 Қазақстан Республикасының 
қалалары мен аудан 
орталықтарындағы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерге бөлшек 
сауда бағасы

тоқсандық 10 қаңтар
10 сəуір,
10 шілде,
10 қазан

статистикалық 
бюллетень

Ц-101, Ц-101э

23 Қазақстан Республикасындағы
 тұрғын үй нарығындағы баға 

айлық 8 қаңтар,
7 ақпан,
7 наурыз,
6 сəуір,
8 мамыр,
7 маусым,

9 шілде,
7 тамыз,
7 қыркүйек,
8 қазан,
7 қараша,
7 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ЦРЖ

24 Қазақстан Республикасындағы
 тұрғын үй нарығындағы баға 

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат 1-ЦРЖ

25 Қазақстан Республикасындағы
 тұрғын үй нарығындағы баға 

айлық 8 қаңтар,
8 ақпан,
9 наурыз,
9 сəуір,
8 мамыр,
8 маусым,

9 шілде,
8 тамыз,
7 қыркүйек,
8 қазан,
8 қараша,
7 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦРЖ

26 Қазақстан Республикасындағы
əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына бағаның өзгеруі ту-
ралы

апта сай-
ын

əр бейсенбі күні жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

27 Қазақстан Республикасындағы 
өнеркəсіптік өнімдерді өндіруші 
кəсіпорындардың бағасының 
өзгеруі туралы

айлық 3 қаңтар,
5 ақпан,
1 наурыз,
3 сəуір,
2 мамыр,
1 маусым,

2 шілде,
1 тамыз,
3 қыркүйек,
1 қазан,
1 қараша,
4 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ЦП, 1-Ц (экс-
порт, импорт)

28 Қазақстан Республикасындағы 
өнеркəсіптік өнімдерді өндіруші 
кəсіпорындардың бағасының 
өзгеруі туралы

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат 1-ЦП, 1-Ц (экс-
порт, импорт)

29 Қазақстан Республикасындағы 
өндіруші кəсіпорындардың 
өнеркəсіптік өнімдерінің бағасының 
индексі

айлық 3 қаңтар,
6 ақпан,
2 наурыз,
4 сəуір,
2 мамыр,
4 маусым,

2 шілде,
2 тамыз,
3 қыркүйек,
2 қазан,
2 қараша,
4 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦП, 1-Ц (экс-
порт, импорт)

30 Қазақстан Республикасындағы 
өндіруші кəсіпорындардың 
өнеркəсіптік өнімдеріне бағасы

айлық 3 қаңтар,
7 ақпан,
5 наурыз,
4 сəуір,
3 мамыр,
4 маусым,

3 шілде,
3 тамыз,
3 қыркүйек,
3 қазан,
5 қараша,
4 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦП, 1-Ц (экс-
порт, импорт)

31 Қазақстан Республикасындағы
өнеркəсіптік өнімдерді өндірушілер 
бағасының базалық индексі

айлық 10 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
10 сəуір,
10 мамыр,
11 маусым,

10 шілде,
10 тамыз,
10 қыркүйек,
10 қазан,
12 қараша,
10 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ЦП

32 Қазақстан Республикасындағы
өнеркəсіптік өнімдерді өндірушілер 
бағасының базалық индексі

жылдық 15 қаңтар жедел ақпарат 1-ЦП

33 Еуро-аймақ елдеріндегі жəне ТМД 
мемлекеттеріндегі өнеркəсіптік 
өнімді өндірушілер бағасының 
өзгеруі туралы

айлық 12 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
10 сəуір,
10 мамыр,
11 маусым,

10 шілде,
10 тамыз,
10 қыркүйек,
10 қазан,
12 қараша,
10 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ЦП, 
Еуростат жəне 
статистикалық 
ақпаратпен ал-
масу деректері

34 Қазақстан Республикасында
орман шаруашылығы өнімі мен 
көрсетілетін қызметтеріне баға 
жəне баға индексі

тоқсандық 3 қаңтар,
4 сəуір,
3 шілде,
3 қазан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦП (орман)

35 Қазақстан Республикасының 
өнеркəсіп кəсіпорындарының 
өндірістік-техникалық мақсаттағы 
өнімдерді сатып алу бағасының 
индексі жəне бағасы 

айлық 5 қаңтар,
7 ақпан,
5 наурыз,
5 сəуір,
8 мамыр,
5 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
5 қыркүйек,
5 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦП, 1-Ц (экс-
порт, импорт)

36 Қазақстан Республикасында
көтерме саудада сату бағасының 
өзгеруі туралы

айлық 5 қаңтар,
7 ақпан,
5 наурыз,
5 сəуір,
8 мамыр,
5 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
5 қыркүйек,
5 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

жедел ақпарат 1-Ц (көтерме)

37 Қазақстан Республикасында
көтерме саудада сату бағасының 
өзгеруі туралы

жылдық 15 қаңтар жедел ақпарат 1-Ц (көтерме)

38 Қазақстан Республикасында тауар-
ларды, өнімдерді 
көтерме саудада сату бағасының 
индексі

айлық 8 қаңтар,
8 ақпан,
6 наурыз,
6 сəуір,
8 мамыр,
6 маусым,

9 шілде,
6 тамыз,
6 қыркүйек,
8 қазан,
6 қараша,
6 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-Ц (көтерме)

39 Қазақстан Республикасында
өнімдерді, тауарларды көтерме 
саудада сату бағасы

айлық 8 қаңтар,
9 ақпан,
9 наурыз,
9 сəуір,
8 мамыр,
8 маусым,

9 шілде,
8 тамыз,
10 қыркүйек,
8 қазан,
8 қараша,
10 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-Ц (көтерме)

40 Қазақстан Республикасында 
коммерциялық жылжымайтын 
мүлікті жалға беру бағасы жəне 
баға индексі 

айлық 15 қаңтар,
19 ақпан,
15 наурыз,
16 сəуір,
15 мамыр,
15 маусым, 

16 шілде,
15 тамыз,
17 қыркүйек,
15 қазан,
15 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-Ц (жалға 
беру)

41 Қазақстан Республикасында
заңды тұлғаларға көрсетілген бай-
ланыс қызметтері тарифтерінің 
индексі

айлық 7 ақпан,
2 наурыз,
4 сəуір,
30 сəуір,
30 мамыр,
2 шілде,

30 шілде,
31 тамыз,
1 қазан,
30 қазан,
30 қараша,
28 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-тариф (бай-
ланыс)

42 Қазақстан Республикасында
заңды тұлғаларға көрсетілген 
пошталық жəне курьерлік 
қызметтер тарифтерінің индексі

айлық 7 ақпан,
2 наурыз,
4 сəуір,
30 сəуір,
30 мамыр,
2 шілде,

30 шілде,
31 тамыз,
1 қазан,
30 қазан,
30 қараша,
28 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-тариф (по-
шта),
1-тариф (ку-
рьер)

43 Қазақстан Республикасында
көліктің барлық түрлерімен жүк та-
сымалдау тарифтерінің индексі

айлық 2 ақпан,
26 ақпан,
28 наурыз,
25 сəуір,
25 мамыр,
25 маусым,

25 шілде,
27 тамыз,
25 қыркүйек,
25 қазан,
26 қараша,
25 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-тариф
(теміржол, əуе, 
автомобиль, 
құбыр,
ішкі су)

44 Қазақстан Республикасында
құрылыс өндірісіндегі бағаның 
өзгеруі туралы

айлық 5 қаңтар,
7 ақпан,
5 наурыз,
5 сəуір,
8 мамыр,
5 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
5 қыркүйек,
5 қазан,
5 қараша,
5 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ЦСМ

45 Қазақстан Республикасында
құрылыс өндірісіндегі бағаның 
өзгеруі туралы

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат 1-ЦСМ

46 Қазақстан Республикасында 
құрылыстағы баға жəне баға 
индексі

айлық 5 қаңтар,
7 ақпан,
6 наурыз,
6 сəуір,
8 мамыр,
6 маусым,

5 шілде,
6 тамыз,
6 қыркүйек,
5 қазан,
6 қараша,
6 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦСМ

47 Қазақстан Республикасында
құрылыс материалдарының жеке-
леген түрлерінің бағасы жəне баға 
индексі

айлық 11 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
11 сəуір,
11 мамыр,
11 маусым,

11 шілде,
13 тамыз,
11 қыркүйек,
11 қазан,
12 қараша,
11 желтоқсан

электронды 
кестелер

Ц-101, Ц-101э, 
1-ЦП,
1-Ц (көтерме), 
1-ЦСМ, 1-Ц 
(экспорт, им-
порт)

48 Қазақстан Республикасында 
өндірушілердің ауыл 
шаруашылығы өніміне бағасының 
өзгеруі туралы

айлық 4 қаңтар,
6 ақпан,
5 наурыз,
4 сəуір,
4 мамыр,
4 маусым,

4 шілде,
6 тамыз,
4 қыркүйек,
4 қазан,
5 қараша,
4 желтоқсан

жедел ақпарат 1-ЦСХ

49 Қазақстан Республикасында 
өндірушілердің ауыл 
шаруашылығы өніміне бағасының 
өзгеруі туралы

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат 1-ЦСХ

50 Қазақстан Республикасында 
өндірушілердің ауыл шаруашылығы 
өнімі бағасының индексі

айлық 5 қаңтар статистикалық 
бюллетень

1-ЦСХ

51 Қазақстан Республикасында 
өндірушілердің ауыл 
шаруашылығы өніміне бағасы жəне 
баға индексі

айлық 8 қаңтар,
7 ақпан,
6 наурыз,
6 сəуір,
7 мамыр,
6 маусым,

5 шілде,
7 тамыз,
6 қыркүйек,
5 қазан,
6 қараша,
6 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦСХ

52 Қазақстан Республикасының
қалалары мен аудан 
орталықтарындағы базарлардағы 
ауыл шаруашылығы өнімі мен оның 
қайта өңделген өнімінің бағасы

айлық 10 қаңтар,
9 ақпан,
9 наурыз,
10 сəуір
10 мамыр,
8 маусым,

10 шілде,
8 тамыз,
10 қыркүйек,
9 қазан,
8 қараша,
10 желтоқсан

электронды 
кестелер

Ц-200

53 Қазақстан Республикасының
қалалары мен аудан 
орталықтарындағы базарлардағы 
ауыл шаруашылығы өнімі мен 
оның қайта өңделген өнімінің 
орташажылдық бағасы

жылдық 16 қаңтар электронды 
кестелер

Ц-101, Ц-101э, 
Ц-200

54 Қазақстан Республикасында 
өндірушілердің ауыл 
шаруашылығы өніміне орташа 
жылдық бағасы

жылдық 22 қаңтар электронды 
кестелер

1-ЦСХ

55 Қазақстан Республикасында
балық аулау жəне акваөсіру 
өнімінің бағасы мен баға индексі

тоқсандық 17 қаңтар,
18 сəуір,
17 шілде,
17 қазан

статистикалық 
бюллетень

1-ЦП (балық)

56 Қазақстан Республикасында 
ауылшаруашылық өндірушілері 
сатып алған өндірістік-техникалық 
мақсаттағы өнімдер мен 
көрсетілген қызметтерге баға 
индексі

тоқсандық 26 ақпан
24 мамыр
24 тамыз
26 қараша

электронды 
кестелер

1-ЦСХ, 1-ЦСМ,
1-тариф (бай-
ланыс), 1-ЦП, 
1-Ц (көтерме)
1-Ц (экспорт, 
импорт)

57 Қазақстан Республикасында қойма 
шаруашылығы жəне қосалқы көлік 
қызметтеріне баға индексі

тоқсандық
24 сəуір
24 шілде
24 қазан

жедел ақпарат 1-Ц 
(көрсетілетін 
қызметтер)

58 Қазақстан Республикасы 
экономикасының тұтыну жəне 
нақты секторларындағы бағаның 
өзгеруі туралы

айлық 9 қаңтар,
9 ақпан,
9 наурыз,
9 сəуір,
10 мамыр,
7 маусым,

9 шілде,
7 тамыз,
7 қыркүйек,
 8 қазан,
7 қараша,
7 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э, 
1-ЦП, 1-ЦСХ, 
1-ЦСМ,
1-Ц (көтерме), 
1-ЦП (орман), 
1-ЦП (балық),
1-тариф (по-
шта),
1-тариф (бай-
ланыс),
1-тариф 
(теміржол, əуе, 
автомобиль, 
құбыр, ішкі су), 
1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

59 Қазақстан Республикасынан 
шығарылатын тауарлардың, 
өнімдердің экспорттық 
жеткізілімдері бағасының өзгеруі 
туралы

айлық 12 қаңтар,
12 ақпан
14 наурыз
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 
қыркүйек, 
12 қазан,
12 қараша,
12 
желтоқсан

жедел ақпарат 1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

60 Қазақстан Республикасынан 
шығарылатын тауарлардың, 
өнімдердің экспорттық 
жеткізілімдері бағасының өзгеруі 
туралы

жылдық 19 ақпан жедел ақпарат 1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

61 Қазақстан Республикасы 
тауарларының, өнімдерінің 
экспорттық жеткізілімдері 
бағасының индексі

айлық 16 қаңтар,
16 ақпан,
16 наурыз,
16 сəуір,
16 мамыр,
18 маусым,

16 шілде,
16 тамыз,
17 қыркүйек,
16 қазан,
16 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

62 Қазақстан Республикасына
тауарлардың, өнімдердің 
импорттық түсімдері бағасының 
өзгеруі туралы

айлық 12 қаңтар,
12 ақпан
14 наурыз
12 сəуір,
14 мамыр,
12 маусым,

12 шілде,
13 тамыз,
12 
қыркүйек, 
12 қазан,
12 қараша,
12 
желтоқсан

жедел ақпарат 1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

63 Қазақстан Республикасына
тауарлардың, өнімдердің 
импорттық түсімдері бағасының 
өзгеруі туралы

 жылдық 19 ақпан жедел ақпарат 1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

64 Қазақстан Республикасы 
тауарларының, өнімдерінің 
импорттық түсімдері бағасының 
индексі

айлық 16 қаңтар,
16 ақпан,
16 наурыз,
16 сəуір,
16 мамыр,
18 маусым,

16 шілде,
16 тамыз,
17 қыркүйек,
16 қазан,
16 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

65 Қазақстан Республикасының
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен 
өзара сауда бағасының индексі

айлық 15 қаңтар,
15 ақпан,
15 наурыз,
16 сəуір,
15 мамыр,
15 маусым,

16 шілде,
15 тамыз,
17 қыркүйек,
15 қазан,
15 қараша,
19 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-Ц (экспорт, 
импорт), 1-ТС, 
МКК деректері

Құрылымдық статистика
1 Қазақстан Республикасындағы ірі 

жəне орта кəсіпорындардың қаржы-
шаруашылық қызметі

тоқсандық 26 наурыз,
26 маусым, 
24 қыркүйек, 
24 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ПФ

2 Қазақстан Республикасындағы 
шағын кəсіпорындардың қызметі

тоқсандық 14 наурыз,
15 маусым, 
17 қыркүйек, 
14 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

2-МП

3 Қазақстан Республикасындағы 
кəсіпорындардың қаржы-
шаруашылық қызметі

жылдық 20 маусым статистикалық 
бюллетень

1-ПФ, 2-МП

4 Ұлттық компаниялардың қаржы-
шаруашылық қызметі

тоқсандық 26 наурыз,
26 маусым,
24 қыркүйек,
24 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-ПФ

5 Ұлттық компаниялардың қаржы-
шаруашылық қызметі

жылдық 20 маусым статистикалық 
бюллетень

1-ПФ

6 Қазақстан Республикасындағы 
микрокредиттік қызмет

тоқсандық 14 наурыз, 
14 маусым, 
14 қыркүйек, 
14 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

1-МКО

7 Қазақстан Республикасындағы 
микрокредиттік қызмет

жылдық 9 маусым статистикалық 
бюллетень

1-МКО

8 Қазақстан Республикасының негізгі 
қорлары

жылдық 30 шілде статистикалық 
бюллетень

11 жəне 2-МП

9 Негізгі құралдар құнының өсу 
индекстері

жылдық 30 сəуір жедел ақпарат 1-ЦП

10 Дара кəсіпкерлер шығындарының
құрылымы

екі жылда 
бір рет

9 шілде өңдеу 
кестелері

1-ИП

Конъюнктуралық зерттеулер статистикасы
1 Қазақстан кəсіпорындарының 

іскерлік белсенділігі
тоқсандық 31 қаңтар,

30 сəуір,
31 шілде,
31 қазан

статистикалық 
бюллетень 

КП-001, КС-001,
КС-002, КСВ-1, 
КТР-1, КТ-001, 
КТУ-001

Демографиялық статистика
1 Қазақстан Республикасы халқының 

табиғи қозғалысы
тоқсандық 9 ақпан,

10 мамыр,
10 тамыз,
9 қараша

статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

2 Қазақстан Республикасы халқының 
табиғи қозғалысы

жылдық 11 сəуір статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

3 Қазақстан Республикасы халқының 
көші-қоны 

тоқсандық 9 ақпан,
10 мамыр,
10 тамыз,
9 қараша

статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

4 Қазақстан Республикасы халқының 
көші-қоны 

жылдық 11 сəуір статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

5 Өңірлер бөлінісіндегі Қазақстан 
Республикасы халқының саны 

айлық 5 қаңтар,
2 ақпан,
2 наурыз, 
4 сəуір,
4 мамыр, 
5 маусым,

4 шілде,
3 тамыз, 
5 қыркүйек,
4 қазан,
2 қараша, 
5 желтоқсан

жедел ақпарат əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

6 Өңірлер бөлінісіндегі Қазақстан 
Республикасы халқының саны 

жылдық 13 сəуір жедел ақпарат əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

7 Қазақстан Республикасының облы-
стар, қалалар жəне аудандар бой-
ынша халқының саны

тоқсандық 13 ақпан,
11 мамыр,
10 тамыз,
13 қараша

статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

8 Қазақстан Республикасының облы-
стар, қалалар жəне аудандар бой-
ынша халқының саны

жылдық 20 сəуір статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

9 Қазақстан Республикасының об-
лыстары, қалалары, аудандары, 
аудан орталықтары жəне кенттері 
бөлінісіндегі халықтың жынысына 
қарай саны 

тоқсандық 20 ақпан,
18 мамыр,
17 тамыз,
20 қараша

статистикалық 
бюллетень 

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

10 Қазақстан Республикасының об-
лыстары, қалалары, аудандары, 
аудан орталықтары жəне кенттері 
бөлінісіндегі халықтың жынысына 
қарай саны 

жылдық 24 сəуір статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

11 Қазақстан Республикасы халқының 
жынысы мен жекелеген жас топта-
ры бойынша саны

жылдық 20 сəуір статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

12 Қазақстан Республикасы халқының 
жекелеген этностар бойынша саны

жылдық 27 сəуір статистикалық 
бюллетень

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

13 Қазақстан Республикасы халқының 
туғандағы күтілетін өмір сүру 
ұзақтығы

жылдық 20 сəуір жедел ақпарат əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

14 Жас топтары бойынша туу 
коэффициенті 

жылдық 25 сəуір жедел ақпарат əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

15 Қазақстан Республикасының 
əкімшілік-аумақтық бірліктері

жылдық 17 ақпан статистикалық 
бюллетень

ƏАОЖ

16 Қазақстан Республикасының 
əкімшілік-аумақтық бірліктері

жарты-
жылдық

17 тамыз статистикалық 
бюллетень

ƏАОЖ

Білім беру статистикасы
1 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру туралы
жылдық 13 желтоқсан статистикалық 

бюллетень
1-НК

2 Қазақстан Республикасындағы 
техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру туралы

жылдық 28 желтоқсан статистикалық 
бюллетень

2-НК

3 Қазақстан Республикасының 
жоғары оқу орындары

жылдық 14 желтоқсан статистикалық 
бюллетень

3-НК

4 Қазақстан Республикасындағы 
білім беру ұйымдарының қаржы-
шаруашылық қызметі туралы

жылдық 29 маусым статистикалық 
бюллетень

Əлеуметтік 
қаржы (білім 
беру)

5 Қазақстан Республикасының 
білім беру ұйымдары көрсеткен 
қызметтер көлемі туралы

тоқсан-
дық

28 ақпан,
30 мамыр,
29 тамыз
28 қараша

статистикалық 
бюллетень

Білім беру 
қызметтері

6 Қазақстан Республикасының 
білім беру ұйымдары көрсеткен 
қызметтер көлемі туралы

жылдық 16 мамыр статистикалық 
бюллетень

Білім беру 
қызметтері

Денсаулық сақтау статистикасы
1 Қазақстан Республикасындағы 

денсаулық сақтау ұйымдарының 
қаржы-шаруашылық қызметі ту-
ралы

жылдық 29 маусым статистикалық 
бюллетень

Əлеуметтік 
қаржы 
(денсаулық 
сақтау)

2 Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызмет көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі 
туралы

тоқсандық 28 ақпан,
30 мамыр,
29 тамыз
28 қараша

статистикалық 
бюллетень

Денсаулық 
сақтау 
қызметтері

3 Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызмет көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі 
туралы

жылдық 16 мамыр статистикалық 
бюллетень

Денсаулық 
сақтау 
қызметтері

4 Санаториялық-курорттық қызмет 
туралы 

жылдық 16 сəуір статистикалық 
бюллетень

1-санаторий

5 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек қызметіне байланысты 
жарақаттану жəне кəсіптік ауру-
лар туралы

жылдық 26 маусым статистикалық 
бюллетень

7-ТПЗ

Əлеуметтік қамсыздандыру статистикасы
1 Арнаулы əлеуметтік қызметтерді 

ұсыну жөніндегі ұйымдар туралы
жылдық 20 наурыз статистикалық 

бюллетень
3-əлеуметтік 
қамсыздандыру

Тұрмыс деңгейі статистикасы
1 Қазақстан Республикасы үй 

шаруашылықтарының əлеуметтік-
демографиялық сипаттамасы

жылдық 27 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 008

2 Қазақстан Республикасының үй 
шаруашылықтарын абаттандыру 
туралы мəліметтер

жылдық 18 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 006

3 Қазақстан Республикасы халқының 
шығыстары мен табыстары

жылдық 13 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

4 Қазақстан Республикасы үй 
шаруашылықтарының шығыстары 
мен табыстары

жылдық 17 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

5 Қазақстан Республикасы үй 
шаруашылық-тарындағы азық-түлік 
өнімдерін тұтынуы

жылдық 18 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

6 Қазақстан Республикасын-дағы үй 
шаруашылық-тарының өндірістік 
қызметі

жылдық 13 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 004

7 Қазақстан Республика-сындағы 
халықтың табыстарын саралаудың 
негізгі көрсеткіштері

жылдық 20 сəуір статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

8 Қазақстан Республикасының 
өңірлері бойынша халықтың атау-
лы ақшалай табыстарын бағалау

жылдық 26 қыркүйек жедел ақпарат сараптамалық 
бағалау

9 Қазақстан Республикасының халқы 
тұтынатын тамақ өнімдерінің 
энергетикалық құндылығы туралы

жылдық 28 маусым жедел ақпарат D 003, D 004, 
D 008

10 Қазақстан Республикасы үй 
шаруашылықтарының шығыстары 
мен табыстары

тоқсандық 12 наурыз,
12 маусым,
12 қыркүйек,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

D 003, D004, 
D008

11 Қазақстан Республикасы халқының 
шығыстары мен табыстары 

тоқсандық 12 наурыз,
12 маусым,
12 қыркүйек,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

12 Қазақстан Республикасы халқының 
табыстарын саралаудың негізгі 
көрсеткіштері

тоқсандық 12 наурыз,
12 маусым,
12 қыркүйек,
12 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

13 Қазақстан Республикасындағы 
халықтың тұрмыс сапасы

жылдық 20 шілде статистикалық 
бюллетень

D 002

14 Халықтың уақыт бюджетін 
қолдануы

жылдық 26 маусым статистикалық 
бюллетень

D 001

15 Қазақстан Республикасы үй 
шаруашылық-тарындағы азық-түлік 
өнімдерін тұтынуы

тоқсандық 5 наурыз,
5 маусым,
5 қыркүйек,
5 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

D 003, D 004, 
D 008

16 Қазақстан Республикасында үй 
шаруашылық-тарының өндірістік 
қызметі

тоқсандық 26 наурыз,
26 маусым,
26 қыркүйек,
26 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

D 004

17 Қазақстан Республикасының 
өңірлері бойынша халықтың атау-
лы ақшалай табыстарын бағалау

тоқсандық 28 наурыз,
28 маусым,
28 қыркүйек,
28 желтоқсан

жедел ақпарат сараптамалық 
бағалау

18 Қазақстан Республикасындағы ең 
төмен күнкөріс деңгейінің шамасы

айлық 30 қаңтар,
28 ақпан,
30 наурыз,
30 сəуір,
30 мамыр,
29 маусым,

30 шілде,
29 тамыз,
28 қыркүйек,
30 қазан,
30 қараша,
28 желтоқсан

статистикалық 
бюллетень

 Ц-101, Ц-101э

19 Қазақстан Республикасындағы ең 
төмен күнкөріс деңгейінің шамасы

айлық 4 қаңтар,
2 ақпан,
2 наурыз,
3 сəуір,
3 мамыр,
4 маусым,

3 шілде,
2 тамыз,
4 қыркүйек,
2 қазан,
2 қараша,
4 желтоқсан

жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

20 Қазақстан Республикасындағы ең 
төмен күнкөріс деңгейінің шамасы

жылдық 12 қаңтар жедел ақпарат Ц-101, Ц-101э

Тұрғын үй қоры статистикасы
1 Тұрғын үйді сатып алу-сату 

мəмілелерінің саны 
айлық есепті кезеңнен кейінгі 

12-күнге дейін
баспасөз ха-
барламасы

əкімшілік 
дереккөз – 
Əділетмині

Жиынтық статистикалық жарияланымдар
Р/с 
№

Статистикалық жарияланымның атауы Шығару 
кезеңділігі

Пайдала-
нушылар 

үшін 
статисти-

калық 
ақпаратты 

ұсыну 
мерзімдері

Ұсыну ны-
саны

 
1 2 3 4 5

1 Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық да-
муы (қазақ жəне орыс тілдерінде)

айлық 15-күні журнал

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық да-
муы (қазақ тілінде)

айлық 15-күні қысқаша 
бюллетень

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық да-
муы (орыс тілінде)

айлық 15-күні қысқаша 
бюллетень

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық да-
муы (ағылшын тілінде)

айлық 15-күні қысқаша 
бюллетень

2 Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық да-
мыту жөніндегі 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламаның көрсеткіштері (қазақ жəне орыс тілдерінде)

тоқсандық 20 қаңтар, 
20 сəуір, 
20 шілде, 
20 қазан

бюллетень

3 Статистикалық көрсеткіштер 
(орыс жəне ағылшын тілдерінде)

тоқсандық тоқсанына 
бір рет

бюллетень

4 Ауыл дамуының мониторингі 2 бөлімде 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

тоқсандық тоқсанына 
екі рет

бюллетень

5 «2017 жылғы алдын ала деректер» қысқаша статистикалық 
жылнама 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет мамыр жинақ

6 «Қазақстан 2017 жылы» статистикалық жылнамасы (қазақ 
жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

7 «Қазақстан 2017 жылы» статистикалық жылнамасы 
(ағылшын тілінде)

жылына бір рет қазан жинақ

8 «Қазақстан өңірлері 2017 жылы» статистикалық жылнамасы 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қараша жинақ

9 Қазақстан цифрларда
қазақ тілінде жылына бір рет қыркүйек кітапша
орыс тілінде жылына бір рет қыркүйек кітапша
ағылшын тілінде жылына бір рет қыркүйек кітапша

10 Қазақстан өңірлері
қазақ тілінде жылына бір рет қыркүйек кітапша
орыс тілінде жылына бір рет қыркүйек кітапша

11 Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры туралы (қазақ 
жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

12 Қазақстан Республикасының ұлттық шоттары, 2012-2016
қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет сəуір жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет сəуір жинақ

13 Қазақстанның негізгі қорлары
қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет қараша жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қараша жинақ

14 Қазақстандағы шағын жəне орта кəсіпкерлік
қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет қараша жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қараша жинақ

15 Қазақстан Республикасындағы тұтыну нарығындағы баға 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет шілде жинақ

16 Қазақстан Республикасындағы өнеркəсіптегі баға (қазақ 
жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет шілде жинақ

17 Қазақстан Республикасындағы ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығындағы баға (қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет шілде жинақ

18 Қазақстан Республикасындағы көтерме жəне сыртқы сауда 
бағасы (қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет шілде жинақ

19 Қазақстан Республикасындағы құрылыстағы жəне өндіріс 
саласындағы көрсетілетін қызметтердің бағасы (қазақ жəне 
орыс тілдерінде)

жылына бір рет шілде жинақ

20 Қазақстан жəне оның өңірлерінің өнеркəсібі
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

21 Қазақстан Республикасындағы ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы (қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

22 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жəне құрылыс 
қызметі (қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

23 Қоршаған ортаны қорғау жəне Қазақстанның орнықты дамуы 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

24 Қазақстан Республикасындағы көрсетілетін қызметтер (қазақ 
жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

25 Қазақстан Республикасындағы мəдениет (қазақ жəне орыс 
тілдерінде)

жылына бір рет қараша жинақ

26 Қазақстан Республикасындағы көлік (қазақ жəне орыс 
тілдерінде)

жылына бір рет қазан жинақ

27 Қазақстан Республикасында байланыс жəне ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың дамуы (қазақ жəне 
орыс тілдерінде)

жылына бір рет қараша жинақ

28 Қазақстанның ғылым жəне инновациялық қызметі (қазақ 
жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қараша жинақ

29 Қазақстан туризмі (қазақ жəне орыс тілдерінде) жылына бір рет қыркүйек жинақ
30 Қазақстан Республикасындағы бөлшек жəне көтерме сауда 

(қазақ жəне орыс тілдерінде)
жылына бір рет қазан жинақ

31 Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы жылына бір рет

қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет қараша жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қараша жинақ

(Жалғасы. Басы 24-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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32 Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы жылына бір рет
қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет қазан жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қазан жинақ

33 Қазақстан Республикасы бойынша шикізаттың аса маңызды 
түрлерінің, өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің 
жəне тұтыну тауарларының ресурстары мен пайдалану ба-
ланстары (қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қараша жинақ

34 Қазақстанның демографиялық жылнамасы 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет қыркүйек жинақ

35 Қазақстанның əйелдері мен ерлері
қазақ тілінде жылына бір рет қыркүйек жинақ
орыс тілінде жылына бір рет қыркүйек жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қыркүйек жинақ

36 Қазақстан жастары (қазақ жəне орыс тілдерінде) жылына бір рет желтоқсан жинақ
37 Қазақстан балалары

қазақ тілінде жылына бір рет қазан жинақ
орыс тілінде жылына бір рет қазан жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қазан жинақ

38 Қазақстанда жұмыспен қамтылу 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет шілде жинақ

39 Қазақстандағы еңбекақы 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет тамыз жинақ

40 Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейі
қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет қазан жинақ
ағылшын тілінде жылына бір рет қазан жинақ

41 Қазақстан Республикасындағы халықтың тұрмыс деңгейін 
мониторингілеу
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

тоқсандық 26 қаңтар, 
27 сəуір, 
27 шілде, 
26 қазан

электрондық 
кестелер

42 Статистикалық жұмыстар жоспары (қазақ жəне орыс 
тілдерінде)

жылына бір рет ақпан кітапша

43 Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
графигі 
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет ақпан электрондық 
кестелер

44 Ресми статистикалық ақпаратты тарату графигі (қазақ жəне 
орыс тілдерінде)

жылына бір рет ақпан электрондық 
кестелер

45 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп
қазақ жəне орыс тілдерінде жылына бір рет қаңтар кітапша
ағылшын тілінде жылына бір рет қаңтар кітапша

46 Е-статистика
қазақ тілінде жылына бір рет тамыз буклет
орыс тілінде жылына бір рет тамыз буклет
ағылшын тілінде жылына бір рет тамыз буклет

47 Экономика салалары бойынша буклеттер (10 атау)
қазақ тілінде жылына бір рет тамыз буклет

орыс тілінде жылына бір рет тамыз буклет

48 Статистика жөніндегі əдіснамалық ережелер
(қазақ жəне орыс тілдерінде)

жылына бір рет сəуір жинақ

3-бөлім. Мемлекеттік статистика органдары қалыптастыратын ресми статистикалық ақпарат

Р/с 
№

Статистикалық
жарияланымның 

атауы
Кезеңділігі

Дереккөздер 
(статистикалық 

нысанның 
индексі, басқа 

деректер)

Аяқталу ны-
саны

Пайдаланушыларға ұсыну мерзімдері 

1 2 3 4 5 6
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті 

1 Қолда бар жерлер жəне оларды 
санаттар, жер учаскесінің меншік 
иелері, жер пайдаланушылар жəне 
алқаптар бойынша бөлу туралы

жылдық 22 есеп 20 қаңтар

2 Қолда бар суармалы жерлер жəне 
оларды санаттар, жер учаскесінің 
меншік иелері, жер пайдаланушы-
лар жəне алқаптар бойынша бөлу 
туралы

жылдық 22-А есеп 20 қаңтар

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитеті

1 Орман дақылдарымен жұмыс ту-
ралы жəне ормандарды қалпына 
келтіру туралы есеп

жылдық 8 ОШ ақпарат 1 наурыз

2 Ағаштар мен бұталар 
тұқымдарының себу сапасы ту-
ралы есеп

жылдық 17 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ақпарат 1 наурыз

3 Орман өрттері туралы есеп он күндік 1 өрт (орман) ақпарат айдың 10, 20, 30-күндеріне
4 Орман заңнамасын бұзу тура-

лы есеп
тоқсандық 5 орманша ақпарат 20 қаңтар,

20 сəуір,
20 шілде,
20 қазан

5 Орман қорының мемлекеттік есебі 
жəне орман қорын мемлекеттік ор-
ман қорының санаттары жəне жер-
лер бойынша бөлу

жылдық 1 ақпарат 1 наурыз

6 Ағаш кесу, орманға күтім жасау ша-
ралары, сүрек босату, шырын ағызу 
жəне жанама орман пайдалану 
бойынша есеп

жылдық 3 (жылдық) ақпарат 1 наурыз

7 Кеспеағаштардағы сүрек 
қалдықтары жəне ағаш кесілген 
жерлерді тазарту туралы есеп

жартыжылдық 4 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ақпарат 1 наурыз, 20 шілде 

8 Кеспеағаш қорын əзірлеу жəне 
беру, оның тұқымдық құрамы мен 
тауарлық құрылымы туралы есеп

жылдық 13 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ақпарат 1 наурыз

9 Орман ресурстарын босату жəне 
орман табысының түсуі тура-
лы есеп

тоқсандық ОТ ақпарат 20 қаңтар,
20 сəуір,
20 шілде,
20 қазан

10 Орман қорғау есебі жартыжылдық 12 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ақпарат 1 наурыз, 20 шілде 

11 Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды есепке алу 

жылдық 1 ЕҚТА ақпарат 1 наурыз

12 Орман шаруашылығы бойынша 
өндірістік жоспарды орындау ту-
ралы есеп 

жартыжылдық 10 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ақпарат 1 наурыз, 20 шілде 

13 Орман тұқымын дайындау тура-
лы есеп

жылдық 20 ОШ (орман 
шаруашылығы)

ақпарат 1 наурыз

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті
1 Қазақстан Республикасы бойынша 

суды алу, пайдалану жəне суды 
бұрудың негізгі көрсеткіштері 

жылдық 2-ТП (сушар) есеп сұрауда көрсетіледі, бірақ 
есепті жылдан кейінгі 
жылдың 1 сəуірінен ерте 
емес 

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі
1 Еңбек нарығындағы ахуал тура-

лы ақпарат
айлық 3-ЕН (жасырын 

жұмыссыздық), 
1-Е (жұмысқа орна-
ластыру),
шетелдік жұмыс 
күшін тарту 
жəне шетелдік 
қызметкерлерді 
Қазақстан 
Республикасында 
жұмысқа орнала-
стыру жөніндегі 
есеп

ақпарат 11 қаңтар,
10 ақпан,
10 наурыз,
12 сəуір,
10 мамыр,
10 маусым,

12 шілде,
10 тамыз,
10 қыркүйек,
11 қазан,
10 қараша,
10 
желтоқсан

2 Тұрғын үй көмегін тағайындау жəне 
төлеу туралы есеп 

тоқсандық 3-тұрғын үй көмегі ақпарат 15 қаңтар,
15 сəуір,
15 шілде,
15 қазан

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитеті

1 Құрылыс материалдары, 
бұйымдары, конструкциялар мен 
инженерлік жабдықтарына босаты-
лым бағалары туралы 

тоқсандық ҚМЖЖ-1 ақпарат есепті кезеңнен кейінгі 
30-күніне дейін

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
1 Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік 

берген қарыздарды, мемле-
кет кепілгерлігімен берілетін 
қарыздарды игеру жəне өтеу тура-
лы ақпарат 

айлық 1-ОПЗ талдамалық 
жазба

25 қаңтар,
20 ақпан,
20 наурыз,
25 сəуір,
20 мамыр,
20 маусым,

25 шілде,
20 тамыз,
20 қыркүйек,
25 қазан,
20 қараша,
20 желтоқсан

2 Ресми шетелдік заемдары бой-
ынша есеп

тоқсандық 14-ПБ талдамалық 
жазба

30 қаңтар,
30 сəуір,
30 шілде,
30 қазан

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
1 Дене шынықтыру-сауықтыру жəне 

спорт жұмыстарын талдау
жартыжылдық 1-ДШ талдамалық 

жазба
21 қаңтар, 21 шілде 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
1 Төлем балансы бойынша жиынтық 

статистикалық есеп 
тоқсандық 1-7-ТБ, 9-10-ТБ, 

14-17 ТБ, 
11-ТБ-ЖС, 
11-ТБ-ӨС жəне 
басқа да ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есеп

31 наурыз,
30 маусым,
30 қыркүйек,
31 желтоқсан

2 Халықаралық инвестициялық 
позиция бойынша жиынтық 
статистикалық есеп 

тоқсандық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ, 
14-17 ТБ
жəне басқа да 
ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есеп

31 наурыз,
30 маусым,
30 қыркүйек,
31 желтоқсан

3 Сыртқы борыш бойынша жиынтық 
статистикалық есеп

тоқсандық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ, 
14-17 ТБ
жəне басқа да 
ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есеп

31 наурыз,
30 маусым,
30 қыркүйек,
31 желтоқсан

4 Төлем балансына берілген 
талдамалық түсіндірме

тоқсандық жиынтық 
статистикалық 
есеп

талдамалық 
жазба

10 қаңтар,
10 сəуір,
10 шілде,
10 қазан

5 Халықаралық инвестициялық 
ұстанымға берілген талдамалық 
түсіндірме

тоқсандық жиынтық 
статистикалық 
есеп

талдамалық 
жазба

10 қаңтар,
10 сəуір,
10 шілде,
10 қазан

6 Жалпы сыртқы борышты бағалауға 
берілген талдамалық түсіндірме

тоқсандық жиынтық 
статистикалық 
есеп

талдамалық 
жазба

10 қаңтар,
10 сəуір,
10 шілде,
10 қазан

7 QEDS Дүниежүзілік Банкінің де-
ректер қоры үшін жалпы сыртқы 
борыш бойынша жиынтық 
статистикалық есептер 

тоқсандық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ,
15-ТБ жəне басқа 
ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есептер

17 қаңтардан кешіктірмей,
17 сəуірден кешіктірмей,
17 шілдеден кешіктірмей,
17 қазаннан кешіктірмей

8 PSDS Дүниежүзілік Банкінің де-
ректер қоры үшін мемлекеттік 
сектордың сыртқы борышы бойын-
ша жиынтық статистикалық есептер

тоқсандық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ, 
15-ТБ жəне басқа 
да ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есептер

17 қаңтардан кешіктірмей,
17 сəуірден кешіктірмей,
17 шілдеден кешіктірмей,
17 қазаннан кешіктірмей

9 Дүниежүзілік Банк Борышкерлерінің 
есептілік жүйесі үшін Жеке 
кепілдік берілмеген ұзақ мерзімді 
сыртқы борыш бойынша жиынтық 
статистикалық есеп DRS (№4 
нысан)

жылдық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ, 
15-ТБ
жəне басқа ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есеп

15 сəуірден кешіктірмей

10 БҰҰ Сауда жəне даму жөніндегі кон-
ференциясы үшін шетелдік тікелей 
инвестициялар бойынша жиынтық 
статистикалық есептер 

жылдық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ 
жəне басқа ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есептер

сұратуда көрсетіледі

11 БҰҰ статистикалық бөлімі үшін 
қызметтердің халықаралық 
саудасының статистикасы бойынша 
жиынтық деректер

жылдық 2-7-ТБ, 10-ТБ, 
11-ТБ-ЖС, 
11-ТБ-ӨС жəне 
басқа ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есеп

сұратуда көрсетіледі 

12 Халықаралық резервтер жəне ше-
тел валютасындағы өтімділік бой-
ынша есеп 

айлық ішкі ақпарат жиынтық 
статистикалық 
есептер

есепті кезеңнен кейінгі 
айдың соңғы жұмыс күні 

13 SEFER форматындағы есеп – 
резервтік активтер нысанында 
ұсталатын бағалы қағаздарды 
географиялық бөлуге шолу 

жартыжылдық ішкі ақпарат жиынтық 
статистикалық 
есеп

сұратуда көрсетіледі 

14 Салым бағыты бойынша тікелей 
инвестициялар жəне халықаралық 
инвестициялық позиция статистика-
сы бойынша талдамалық кестелер

тоқсандық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ 
14-17-ТБ
жəне басқа ақпарат

электрондық 
кестелер 

10 қаңтардан кешіктірмей,
10 сəуірден кешіктірмей,
10 шілдеден кешіктірмей,
10 қазаннан кешіктірмей

15 CPIS портфельдік инвестицияла-
рын үйлестірілген зерттеу 

жартыжылдық 1-ТБ, 9-ТБ, 15-ТБ
жəне басқа ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есептер

сұратуда көрсетіледі

16 CDIS тікелей инвестицияларын 
үйлестірілген зерттеу 

жылдық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ 
жəне басқа ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есептер

сұратуда көрсетіледі

17 Жеке сектордың капиталды таза 
əкелуі/əкетуі

тоқсандық 1-ТБ, 7-ТБ, 9-ТБ, 
14-17-ТБ жəне 
басқа ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
есептер

31 наурыз,
30 маусым,
30 қыркүйек,
31 желтоқсан

18 Ұлттық Банктің монетарлық шо-
луы (ақша-кредит статистикасын 
құрастыру шеңберінде)

айлық Ұлттық Банктің 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ішкі ақпарат

шоғырландырыл-
ған шолу

Статистикалық ақпараттың 
шығу кестесіне сəйкес 
(http://www.nationalbank.kz)

19 Екiншi деңгейдегi банктер мен 
басқа да қаржы ұйымдарының 
монетарлық шолуы (ақша-
кредит статистикасын құрастыру 
шеңберінде)

айлық банктердің, 
басқа да қаржы 
ұйымдарының 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ақпарат

шоғырландырыл-
ған шолу

Статистикалық ақпараттың 
шығу кестесіне сəйкес 
(http://www.nationalbank.kz)

20 Қаржы секторы бойынша 
монетарлық шолу (ақша-кредит 
статистикасын құрастыру 
шеңберінде)

тоқсандық банктердің, 
басқа да қаржы 
ұйымдарының 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ақпарат

шоғырландырыл-
ған шолу

Статистикалық ақпараттың 
шығу кестесіне сəйкес 
(http://www.nationalbank.kz)

21 «Currency Composition of Foreign 
Exchange Reserves» (COFER) ХВҚ-
ға арналған стандартталған есеп

тоқсандық Ұлттық Банктің 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ішкі ақпарат

стандартталған 
жиынтық есеп

ХВҚ белгілеген мерзімге 
сəйкес

22 «Central Bank» (1SR) ХВҚ-ға 
арналған стандартталған есеп

айлық Ұлттық Банктің 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ішкі ақпарат

стандартталған 
жиынтық есеп

есептік кезеңнен кейінгі 
айдың соңына дейін

23 «Other Depository Corporations» 
(2SR) ХВҚ-ға арналған 
стандартталған есеп

айлық екінші деңгейдегі 
банктердің 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ақпарат

стандартталған 
жиынтық есеп

есептік кезеңнен кейінгі 
айдың соңына дейін

24  «Monetary Aggregates» (5SR) ХВҚ-
ға арналған стандартталған есеп

айлық Ұлттық Банктің жəне 
екінші деңгейдегі 
банктердің 
баланстық шотта-
ры жəне басқа да 
ақпарат

стандартталған 
жиынтық есеп

есептік кезеңнен кейінгі 
айдың
соңына дейін

25 «Interest Rates and Share 
Prices» (6SR) ХВҚ-ға арналған 
стандартталған есеп

айлық ішкі ақпарат стандартталған 
жиынтық есеп

есепті кезеңнен кейінгі 
6-жұмыс күні

26 «Exchange Rates and International 
Reserves» (01R) ХВҚ-ға арналған 
стандартталған есеп

айлық Ұлттық Банктің 
баланстық шот-
тары, айырбас 
бағамдары ту-
ралы KASE-нің 
мəліметтері

стандартталған 
жиынтық есеп

есепті кезеңнен кейінгі 
6-жұмыс күні

27 Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің статистикалық бюллетені

айлық ведомстволық 
статистикалық 
байқаулардың 
статистикалық 
нысандары, 
монетарлық стати-
стика жəне басқа 
да ақпарат

статистикалық 
бюллетень

есепті кезеңнен кейінгі 
30-жұмыс күні

28 Қазақстан Республикасының төлем 
балансы жəне сыртқы борышы

тоқсандық 1-7-ТБ, 9-10-ТБ, 
14-17-ТБ, 11-ТБ-
ЖС, 
11-ТБ-ӨС жəне 
басқа да ақпарат

жиынтық 
статистикалық 
жарияланым 
(журнал)

ақпан, мамыр, тамыз, 
қараша

4-бөлім. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
қалыптастыратын статистикалық ақпарат

Р/с 
№

Статистикалық
ақпараттың атауы

Кезеңділігі Статистикалық 
ақпаратты қалыптастыру 

мерзімдері

Ұсыну ны-
саны

Дереккөздер
(статистикалық 

нысанның 
индексі, басқа 

деректер)

1 2 3 4 5 6
Ұлттық шоттар статистикасы

1 Халықаралық ұйымдардың 
сұрақнамаларын толтыру

сұраудың 
түсуіне қарай

жыл бойы кестелер ұлттық шоттар 
статистика-
сының 
деректері

Кəсіпорындар статистикасы
1 Заңды тұлғалар, филиалдар 

мен өкілдіктерді қайта тіркеу/
тіркеу туралы электрон-
ды хабарламалар бойынша 
статистикалық бизнес тіркелімді 
өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
Əділетминінің 
ЗТ МДҚ 

2 Тіркелген, есептен шығарылған 
дара кəсіпкерлер, соның 
ішінде шаруа немесе фер-
мер қожалықтары жəне салық 
есептілігін ұсынуды тоқтатқан 
салық төлеушілер туралы элек-
тронды хабарламалар бойынша 
статистикалық бизнес тіркелімді 
өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – МКК

3 Статистикалық бизнес 
тіркелімде арнайы жағдай бой-
ынша «4» ахуалдық кодын 
өзектендіру

айлық жеке сұраулар бойынша кестелер статистикалық 
бизнес-тіркелім

4 Заңды жəне жеке тұлғаларға 
берілген лицензиялар ту-
ралы мəліметтер бойынша 
статистикалық бизнес тіркелімді 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
ИДМ

5 Жаңа кəсіпорындарды зерттеу 
бойынша статистикалық бизнес 
тіркелімді өзектендіру

айлық жеке сұраулар бойынша кестелер 1-НП

6 Статистикалық нысандардан 
статистикалық бизнес тіркелімді 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 1-ПФ, 2-МП, 
1-Т, 
1-ВТ, 2-қызмет 
көрсету

7 Есепті жылдың басы-
на жіктелімдік белгілерді 
статистикалық бизнес 
тіркелімде өзектендіру

жылына бір 
рет

желтоқсан кестелер 1-СР

8 Каталогтарды қалыптастыру айлық, 
тоқсандық, 
жартыжылдық, 
жылдық

жеке сұраулар бойынша кестелер статистикалық 
бизнес-тіркелім

9 ДСƏДМ деректері бойынша 
статистикалық бизнес тіркелімді 
өзектендіру

тоқсандық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
ДСƏДМ

10 Жұмыс істемейтін деп танылған 
салық төлеушілер тізімі бой-
ынша статистикалық бизнес 
тіркелімді өзектендіру

айлық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
МКК

11 АШМ деректері бойын-
ша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

тоқсандық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз –
АШМ

12 Заңды тұлғалар, фили-
алдар жəне өкілдіктер, 
дара кəсіпкерлер, соның 
ішінде шаруа немесе фер-
мер қожалықтары бой-
ынша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

айлық жеке сұраулар бойынша кестелер статистикалық 
бизнес-тіркелім

13 Бау-бақша серіктестіктері (са-
яжай кооперативтері) бой-
ынша ауыл шаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

тоқсандық жеке сұраулар бойынша электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөз- 
ЖРБК

14 Заңды тұлғалар, филиал-
дар жəне өкілдіктер бой-
ынша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 24-сх (жыл), 
4-сх (жыл)

15 Дара кəсіпкерлер, соның 
ішінде шаруа немесе фер-
мер қожалықтары бой-
ынша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 6-р (фермер)

16 Дара кəсіпкерлер, соның 
ішінде шаруа немесе фер-
мер қожалықтары бой-
ынша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жартыжылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 6-ж (фермер)

17 Елді мекендердің үй 
шаруашылықтары бой-
ынша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 7-р (халық)

18 Елді мекендердің үй 
шаруашылықтары бой-
ынша ауылшаруашылық 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жартыжылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 7-ж (халық)

19 А-1 (түсімділік) статистикалық
нысаны бойынша
жалпымемлекеттік статистикалық
байқау жүргізу үшін заңды
тұлғалардың, филиалдардың
жəне өкілдіктердің, дара
кəсіпкерлердің, соның
ішінде шаруа немесе фермер
қожалықтарының дəнді
дақылдарға арналған егістік
алқаптары туралы алдын ала
деректер негізінде іріктемелі
жиынтықты қалыптастыру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз –
жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

Ауыл, орман, аңшылық жəне балық шаруашылығы статистикасы 
1 Қазақстан Республикасындағы 

дəнді жəне бұршақты 
дақылдардың қозғалысы

жылдық 30 қаңтар əзірлемелік 
кестелер

2-сх (астық)

2 Қазақстан Республикасындағы 
аңшылық шаруашылығы 

жылдық 26 наурыз əзірлемелік 
кестелер

2-аңшылық

Өнеркəсіп өндірісі жəне қоршаған орта статистикасы
1 Қазақстан Республикасы 

өнеркəсібі жұмысының негізгі 
көрсеткіштері 

айлық 16 қаңтар,
16 ақпан,
16 наурыз, 
14 сəуір,
16 мамыр,
15 маусым,

14 шілде,
15 тамыз,
15 қыркүйек,
16 қазан,
16 қараша,
15 желтоқсан

əзірлемелік 
кестелер

1-П

2 Қазақстан Республикасы 
өнеркəсібіндегі шағын 
кəсіпорындар (саны 100 адамға 
дейін) жұмысының негізгі 
көрсеткіштері 

тоқсандық 3 наурыз,
6 маусым,
5 қыркүйек,
5 желтоқсан

əзірлемелік 
кестелер

1-П

3 Қазақстан Республикасы 
өнеркəсіптік емес 
кəсіпорындарының 
(ұйымдарының) балансындағы 
өнеркəсіптік кəсіпорындар 
жұмысының негізгі көрсеткіштері 

тоқсандық 24 ақпан,
26 мамыр,
25 тамыз,
28 қараша

əзірлемелік 
кестелер

1-П

4 Қазақстан Республикасы 
өнеркəсібі жұмысының негізгі 
көрсеткіштері 

жылдық 26 маусым əзірлемелік 
кестелер

1-П

5 Қазақстан Республикасы 
өнеркəсібіндегі шағын 
кəсіпорындар (саны 100 адамға 
дейін) жұмысының негізгі 
көрсеткіштері 

жылдық 19 маусым əзірлемелік 
кестелер

1-П

6 Қазақстан Республикасы 
өнеркəсіптік емес 
кəсіпорындарының 
(ұйымдарының) балансындағы 
өнеркəсіптік кəсіпорындар 
жұмысының негізгі көрсеткіштері 

жылдық 19 маусым əзірлемелік 
кестелер

1-П

7 Қосалқы (негізгі емес) қызмет 
түрлері

жылдық 19 маусым əзірлемелік 
кестелер

1-П

Энергетика жəне тауар нарықтары статистикасы
1 Облыстар бөлінісінде 

тауарлардың (шикізаттардың, 
өнімдердің) аса маңызды 
түрлерінің ресурстары жəне 
пайдалану баланстары

жылдық қараша кестелер 1-П, 24-сх, 
1-ТС,
МКК деректері

2 Облыстар бөлінісінде құрылыс 
материалдарының ресурстары 
жəне пайдалану баланстары

жылдық желтоқсан кестелер 1-П, 1-ТС,
МКК деректері

Инвестициялар жəне құрылыс статистикасы
1 Қазақстан Республикасында 

құрылыс жұмыстарының орын-
далуы туралы

тоқсандық 17 сəуір,
17 шілде,
16 қазан

əзірлемелік 
кестелер

1-КС (шағын)

2 Жеке құрылыс салушылардың 
объектілерді пайдалануға беруі 
туралы

айлық 16 қаңтар,
15 ақпан,
15 наурыз,
16 сəуір, 
15 мамыр, 
15 маусым,

16 шілде,
15 тамыз,
17 қыркүйек, 
16 қазан, 
15 қараша, 
19 желтоқсан

əзірлемелік 
кестелер

1-ИС

3 Жеке құрылыс салушылардың 
объектілерді пайдалануға беруі 
туралы

жылдық 2 шілде əзірлемелік 
кестелер

1-ИС 

Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы
1 ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер-

мен тауарлармен өзара сауда 
статистикасы деректерін талдау 
жəне серпіні

ай сайынғы есепті кезеңнен кейінгі 
25-күні

əзірлемелік 
кестелер

1-ТС 

Көлік статистикасы
1 Дара кəсіпкерлердің жүк жəне 

жолаушыларды автомобиль-
дермен тасымалдау көлемі

тоқсан 
сайынғы

30 қаңтар, 
30 сəуір, 
31 шілде, 
31 қазан

кестелер ТР-001

2 ЕЭК, ТМД Статкомитеті 
халықаралық ұйымдары мен 
статистикалық офистеріне 
арналған кестелік материалды 
(сұрақнамаларды) толтыру

айлық 15 қаңтар, 
15 ақпан, 
15 наурыз, 
16 сəуір, 
15 мамыр,
15 маусым, 

16 шілде, 
15 тамыз, 
17 қыркүйек, 
15 қазан, 
15 қараша, 
14 желтоқсан

кестелер 1-көлік 

3 ЕЭК, ТМД Статкомитеті 
халықаралық ұйымдары мен 
статистикалық офистеріне 
арналған кестелік материалды 
(сұрақнамаларды) толтыру

жылдық маусым кестелер 1-көлік , 
1-ТР (авто, 
электр), 
1-ЖД, 2-ЖД, 
2-көлік

Еңбек жəне жұмыспен қамту статистикасы
1 ХЕҰ, ХВҚ, Eуростат, БҰҰ ЕЭК, 

ТМД Статкомитеті халықаралық 
ұйымдары мен статистикалық 
офистеріне арналған кестелік 
материалды (сұрақнамаларды) 
толтыру 

сұраулардың 
түсуіне қарай

ХЕҰ (жыл сайын), ХВҚ 
(ай сайын, тоқсан сайын, 
жыл сайын), Eуростат 
(сұраудың түсуіне қарай), 
БҰҰ ЕЭК (сұраудың түсуіне 
қарай), ТМД Статкомитеті 
(сұраудың түсуіне қарай) 

кестелер Т-001

2 Қазақстан Республикасының 
өңірлері бойынша еңбек 
нарығының негізгі индикатор-
лары 

айлық 8 қаңтар
7 ақпан,
7 наурыз,
9 сəуір, 
8 мамыр,
7 маусым,

6 шілде,
8 тамыз, 
6 қыркүйек,
8 қазан, 
7 қараша,
6 желтоқсан

əзірлемелік 
кестелер

Т-001

3 Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың жұмыспен 
қамту жəне кəсіпкерлікті 
жетілдіру бағдарламаларына 
қатысуы

тоқсандық 12 ақпан,
14 мамыр,
13 тамыз,
12 қараша

əзірлемелік 
кестелер

Т-001

Баға статистикасы
1 Халықаралық салғастырулар 

бағдарламасы үшін арнайы 
тізбе бойынша тұтыну та-
уарлары мен көрсетілетін 
қызметтердің бағасы

айлық 22 қаңтар,
22 ақпан,
26 наурыз,
23 сəуір,
22 мамыр,
22 маусым,

23 шілде,
22 тамыз,
24 қыркүйек,
22 қазан,
22 қараша,
24 желтоқсан

маман-
данды-
рылған ке-
стелер 

Ц-101

2 Азық-түлік, азық-түлік емес 
тұтыну тауарларының, дəрі-
дəрмектердің, көрсетілетін 
қызметтердің жекелеген 
түрлерінің бағасы

жылдық 10 ақпан ХСБ үшін
кестелік ма-
териал

Ц-101

3 Тұрақтандыру қорларының 
əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларын сатып алу 
жəне өткізу бағасы

айлық 10 қаңтар,
12 ақпан,
12 наурыз,
10 сəуір,
11 мамыр,
11 маусым,

10 шілде,
10 тамыз,
10 қыркүйек,
10 қазан,
12 қараша,
10 желтоқсан

кестелер 1-СФ

Демографиялық статистика
1 Өңірлер бөлінісіндегі Қазақстан 

Республикасы халқының табиғи 
қозғалысы 

айлық 5 қаңтар, 
2 ақпан,
2 наурыз, 
4 сəуір,
4 мамыр, 
5 маусым,

4 шілде, 
3 тамыз, 
5 қыркүйек,
4 қазан,
2 қараша, 
5 
желтоқсан

электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

2 Қазақстан Республикасы 
халқының табиғи қозғалысы 

айлық 5 қаңтар, 
7 ақпан,
7 наурыз, 
6 сəуір,
4 мамыр, 
6 маусым,

5 шілде, 
7 тамыз, 
6 қыркүйек,
5 қазан,
7 қараша, 
6 
желтоқсан

облыстық 
маңызы бар 
қалалық 
əкімдіктер 
мен ау-
дандар 
бөлінісіндегі 
электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

3 Өңірлер бөлінісіндегі Қазақстан 
Республикасы халқының табиғи 
қозғалысы 

жылдық 18 мамыр электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

4 19 жасқа дейінгі өзін-өзі 
өлтіруден өлім себептері бой-
ынша қайтыс болғандар саны

жартыжылдық 10 тамыз БҒМ үшін 
электрондық 
кесте

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

5 19 жасқа дейінгі өзін-өзі 
өлтіруден өлім себептері бой-
ынша қайтыс болғандар саны

жылдық 13 сəуір БҒМ үшін 
электрондық 
кесте

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

6 Өлім себептері бойынша өлім-
жітім коэффициенттері

айлық 5 қаңтар, 
2 ақпан,
2 наурыз, 
4 сəуір,
4 мамыр, 
5 маусым,

4 шілде, 
3 тамыз, 
5 
қыркүйек,
4 қазан,
2 қараша, 
5 
желтоқсан

ДСМ үшін 
электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

7 Өңірлер бөлінісіндегі Қазақстан 
Республикасы халқының көші-
қоны 

айлық 5 қаңтар, 
2 ақпан,
2 наурыз, 
4 сəуір,
4 мамыр, 
5 маусым,

4 шілде, 
3 тамыз, 
5 
қыркүйек,
4 қазан,
2 қараша, 
5 
желтоқсан

электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

8 Қазақстан Республикасы 
халқының көші-қоны 

айлық 5 қаңтар, 
7 ақпан,
7 наурыз, 
6 сəуір,
4 мамыр, 
6 маусым,

5 шілде, 
7 тамыз, 
6 
қыркүйек,
5 қазан,
7 қараша, 
6 
желтоқсан

қалалар мен 
аудандар 
бөлінісіндегі 
электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

9 Өңірлер бойынша Қазақстан 
Республикасы халқының 
өңіраралық жəне өңірлік көші-
қоны

айлық 5 қаңтар, 
7 ақпан,
7 наурыз, 
6 сəуір,
4 мамыр, 
6 маусым,

5 шілде, 
7 тамыз, 
6 
қыркүйек,
5 қазан,
7 қараша,
6 
желтоқсан

электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

10 Өңірлер бөлінісіндегі Қазақстан 
Республикасы халқының көші-
қоны

жылдық 16 мамыр электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

11 ƏАОЖ сəйкес елді мекен-
дер бөлінісіндегі Қазақстан 
Республикасы халқының жыны-
сы, негізгі жас топтары бойын-
ша көші-қоны 

жылдық 24 тамыз АШМ үшін
электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі – ІІМ

12 Қазақстан Республикасы 
халқының облыстар, қалалар 
жəне аудандар бойынша саны

айлық 5 қаңтар, 
7 ақпан,
7 наурыз, 
6 сəуір,
4 мамыр, 
6 маусым,

5 шілде, 
7 тамыз, 
6 
қыркүйек,
5 қазан,
7 қараша, 
6 
желтоқсан

электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

13 Қазақстан Республикасы 
халқының облыстар, қалалар, 
аудандар, аудан орталықтары 
жəне кенттер бөлінісіндегі жы-
нысы бойынша саны 

айлық 5 қаңтар, 
7 ақпан,
7 наурыз, 
6 сəуір,
4 мамыр, 
6 маусым,

5 шілде, 
7 тамыз, 
6 
қыркүйек,
5 қазан,
7 қараша, 
6 
желтоқсан

электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

14 Қазақстан Республикасы 
халқының облыстар жəне ау-
дандар бөлінісіндегі жынысы 
жəне жас топтары бойынша 
саны
(алдын ала деректер)

жылдық 27 ақпан электрондық 
кесте

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

15 ХҚСБҰҰҚ, БҰҰ ДБ, ТМД, ДСМ 
жəне басқа халықаралық 
ұйымдар мен статистикалық 
офистер үшін кестелік мате-
риалды (сұрақнамаларды) 
толтыру

түсуіне қарай түсуіне қарай электрондық 
кесте

əкімшілік 
дереккөзі 
– жергілікті 
атқарушы ор-
гандар, ІІМ

16 Əкімшілік-аумақтық 
объектілердің
ұлттық жіктеуішін (ƏАОЖ)
өзектендіру

түсуіне қарай түсуіне қарай электрондық
кестелер

əкiмшiлiк-
аумақтық 
бiрлiктердi 
құру жəне та-
рату, олардың
шекарала-
рын белгiлеу 
жəне өзгерту, 
олардың атауы 
жəне атауын 
өзгерту тура-
лы Қазақстан 
Республикасы
Президентінің 
Жарлықтары, 
Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 
қаулылары,
жергiлiктi 
өкiлдiк жəне 
атқарушы 
органдардың 
бірлескен 
шешімдері

17 Жеке тұлғалар бойынша 
халықтың статистикалық 
тіркелімін өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
Əділетминінің
ЖТ МДҚ

18 Азаматтық хал актілерін тіркеу 
мəліметтері бойынша халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
Əділетминінің 
АХАЖ АЖ

19 Туу, өлім жəне перинаталдық 
өлім туралы медициналық 
куəліктерден халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
ДСМ АЖ

20 Тұрақты тұрғылықты жерге 
келетін жəне кететін азаматтар 
туралы мəліметтерді алу бой-
ынша халықтың статистикалық 
тіркелімін өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз 
– ҰҚК-нің 
«Бүркіт» БАЖ

21 Көші-қоны туралы мəліметтерді 
алу бойынша халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – ІІМ 
АЖ

22 Халықтың жұмыспен қамтылуы, 
жұмыссыздық жəне əлеуметтік 
төлемдер туралы халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

тоқсандық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
ЕХƏҚМ АЖ

(Жалғасы. Басы 24-27-беттерде) 

(Соңы 29-бетте) 
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23 Шаруашылық бойынша есеп-
ке алудың негізінде халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша электронды 
кестелер

əкімшілік 
дереккөз 
– кенттің, 
ауылдың, 
ауылдық 
округтың 
əкімдері

24 Қазақстанның этностық 
топтарының əлеуметтік-
экономикалық жағдайы туралы 
статистикалық ақпарат

тоқсандық, 
жылдық

есепті тоқсаннан кейінгі 
келесі айдың 25-ші күніне 
дейін

ПƏ арналған 
кестелер

əкімшілік 
дереккөздер – 
Əділетмині,
ЕХƏҚМ, БҒМ

Білім беру статистикасы
1 ЮНЕСКО сұрақнамасы жылдық шілде кестелер 1-НК, 2-НК, 

3-НК, 
Əлеуметтік 
қаржы (білім 
беру), БҒМ 
əкімшілік 
деректері

2 Салалар (білім беру, 
денсаулық сақтау, зейнетақы, 
қылмыстылық) бойынша ТМД 
сұрақнамасы

тоқсандық,
жартыжылдық,
жылдық

жыл бойы кестелер 1-НК, 2-НК, 
3-НК,
БҒМ, ДСМ,
ЕХƏҚМ, 
ҚСжАЕК 
əкімшілік 
деректері

3 БҰҰ ЕЭК сұрақнамалары түсуіне қарай жыл бойы кестелер 1-НК, 2-НК, 
3-НК, БҒМ, 
ДСМ,
ЕХƏҚМ, 
ҚСжАЕК 
əкімшілік 
деректері

4 БҰҰ Балалар қорының 
(ЮНИСЕФ) – – TransMonEE де-
ректер базасын толтыру

түсуіне қарай жыл бойы кестелер 1-НК, 2-НК, 
3-НК, БҒМ, 
ДСМ,
ЕХƏҚМ, 
ҚСжАЕК 
əкімшілік 
деректері

5 Қазақстан Республикасының 
ұлттық бірыңғай тестілеуден 
немесе кешенді тестілеуден 
өткен, сондай-ақ оқуға 
мемлекеттік гранттарды алған 
оқушылар бойынша халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – БҒМ 
АЖ

6 Білім берудің барлық деңгейлері 
бойынша білім алушылар ту-
ралы мəліметтермен халықтың 
статистикалық тіркелімін 
өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – БҒМ 
АЖ

Денсаулық сақтау статистикасы
1 Жекелеген жұқпалы аурулар-

мен сырқаттану деңгейі 
айлық 5-күнге дейін əзірлемелік 

кестелер
СЭСжМҒПО-
ның əкімшілік 
деректері

Тұрмыс деңгейі статистикасы

1 ХВҚ, Еуростат, БҰҰ ЕЭК, ТМД 
Статкомитеті халықаралық 
ұйымдары мен статистикалық 
офистеріне арналған 
кестелік материалдарды 
(сұрақнамаларды) толтыру

сұраулардың 
түсуіне қарай

жыл бойы сұраулардың 
түсуіне қарай

кестелер D 003, D 004, 
D 006, 
D 008

Тұрғын үй қоры статистикасы
1 Шаруашылық бойынша есепке 

алудың негізінде тұрғын үй қоры 
тіркелімін өзектендіру 

жылдық жеке сұраулар бойынша электрондық 
кестелер

əкімшілік 
дереккөз 
– кенттің, 
ауылдың, 
ауылдық 
округтің 
əкімдері

2 Жылжымайтын мүлік тіркелімі 
мемлекеттік деректер қорының 
деректері бойынша тұрғын үй 
қоры тіркелімін өзектендіру

күн сайынғы жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
Əділетминінің 
ЖМТ МДҚ 

3 Тұрғын үйлердің авариялығы 
туралы мəліметтер бойын-
ша тұрғын үй қоры тіркелімін 
өзектендіру

жылына бір 
рет

жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

4 Тұрғын үй қоры тіркелімін 
іріктемелі зерттеу негізіндегі 
тұратындар саны туралы 
мəліметтермен өзектендіру

айлық жеке сұраулар бойынша электрондық
кестелер

Т-001

5 Тұрғын үйлер мен тұрғын үй-
жайлардың (пəтерлердің) 
жағдайы бойынша тұрғын үй 
қоры тіркелімін өзектендіру

тоқсандық
жылдық

сұраулардың түсуіне қарай кестелер D 002, D 003, 
D 004, D 005, 
D 008, H-020, 
H-050

6 Тұрғын үйлерді абаттанды-
ру бойынша тұрғын үй қоры 
тіркелімін өзектендіру

жылдық жеке сұраулар бойынша электрондық 
кестелер

D006

7
Мекенжай тіркелімі мемлекеттік 
деректер қорының деректері 
бойынша тұрғын үй қоры 
тіркелімін өзектендіру

күн сайын жеке сұраулар бойынша кестелер əкімшілік 
дереккөз – 
жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

8 ТМД Статкомитетіне арналған 
кестелік материалды 
(сұрақнаманы) толтыру

жылдық қазан кестелер «Қазақстан 
Республи-
касының 
тұрғын үй қоры 
туралы» жинақ

9 Тұрғын үй қоры тіркелімін 
шаруашылық бойынша 
есепке алудың негізінде үй 
шаруашылықтар саны туралы 
мəліметтермен өзектендіру

жартыжылдық жеке сұраулар бойынша кестелер 7-ж (халық)

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
АШМ   - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
ƏАОЖ   - Əкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші
Əділетмині  - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі
Əділетминінің 
АХАЖ АЖ  - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің АХАЖ ақпараттық жүйесі
Əділетминінің 
ЖМТ МДҚ  - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Жылжымайтын мүлік тіркелімі»   

     мемлекеттік деректер қоры
Əділетминінің 
ЖТ МДҚ   - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры
Əділетминінің
ЗТ МДҚ   - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры
БҒМ   - Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
БҒМ АЖ   - Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ақпараттық жүйесі
БҰҰ   - Біріккен Ұлттар Ұйымы
БҰҰ ДБ   - Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасы
БҰҰ ЕЭК   - Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы
ДСМ   - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ДСМ АЖ   - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесі
ЕАЭО   - Еуразиялық экономикалық одақ
ЕХƏҚМ АЖ  - Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі
ЕЭК   - Еуропалық экономикалық комиссия
ЖІӨ
ИДМ   - жалпы ішкі өнім
  - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
ЖРБК   - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
    Жер ресурстарын басқару комитеті
ҚСжАЕК   - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
    Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитеті
МКК   - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті
СЭСжМҒПО  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау 
    комитетінің Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг 
    ғылыми-практикалық орталығы
ПƏ   - Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі
ТМД   - Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ҰҚК-нің «Бүркіт» БАЖ  - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
    «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесі
ҰШЖ   - ұлттық шоттар жүйесі
ХВҚ   - Халықаралық валюта қоры
ХЕҰ   - Халықаралық еңбек ұйымы
ХҚСБҰҰҚ   - Халықтың қоныстануы саласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының қоры
ХСБ  - Халықаралық салғастырулар бағдарламасы
ІІМ   - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ІІМ АЖ   - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйесі
ЮНЕСКО   - Білім, ғылым жəне мəдениет мəселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы
CDIS   - Coordinated Direct Investment Survey
CPIS  - Coordinated Portfolio Investment Survey
DRS  - Public Sector Debt Statistics
PSDS   - Debtor Reporting System
QEDS - Quarterly External Debt Statistics
SEFER - Securities Held as Foreign Exchange Reserves

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 3 қарашада Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15964 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 10 қараша        №379         Астана қаласы 

 «Әкелу кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесiн, 
мөлшерлемелер көлемiн және олардың қолданылу 

мерзiмiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2017 жылғы 9 ақпандағы 

№58 бұйрығына өзгері с енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Əкелу кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесiн, мөлшерлемелер көлемiн 

жəне олардың қолданылу мерзiмiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2017 жылғы 9 ақпандағы № 58 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14867 болып тіркелген, 2017 жылғы 13 на-
урызда Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əкелу кедендiк бажы қолданылатын тауарлар 
тiзбесiн, мөлшерлемелер көлемiн жəне олардың қолданылу мерзiмi осы бұйрыққа 
қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Сыртқы сауда қызметін 
дамыту департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз 
жəне электрондық түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына рес-
ми жариялауға, сондай-ақ «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қаз ақстан 
Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
___________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 10 қараша 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 10 қарашадағы №379  бұйрығына қо сымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 9 ақпандағы №58 бұйрығымен бекітілген

Əкелу кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесi, мөлшерлемелер 
көлемi жəне олардың қолданылу мерзiмi1

ЕАЭО СЭҚ ТН
коды Позиция атауы2

Кедендік əкелу баж-
дары мөлшерлемесі 
(кедендік құнынан 
пайызбен не евро-
мен не АҚШ долла-

рымен)3

1 2 3
0101 30 000 0 – есектер 0
0104 10 300 0 – – – қозылар (бір жасқа дейінгі) 0
0104 10 800 0 – – – өзгелері 0
0201 10 000 8 – – – өзгелері 40
0201 20 200 8 – – – – өзгелері 40
0201 20 300 8 – – – – өзгелері 40
0201 20 500 8 – – – – өзгелері 40
0201 20 900 8 – – – – өзгелері 40
0201 30 000 8 – – – өзгелері 40
0202 10 000 8 – – – өзгелері 40
0202 20 100 8 – – – – өзгелері 40
0202 20 300 8 – – – – өзгелері 40
0202 20 500 8 – – – – өзгелері 40
0202 20 900 8 – – – – өзгелері 40
0202 30 100 8 – – – – өзгелері 40
0202 30 500 8 – – – – өзгелері 40
0202 30 900 8 – – – – өзгелері 40
0203 11 100 9 – – – – өзгелері 28
0203 11 900 9 – – – – өзгелері 28
0203 12 110 9 – – – – – өзгелері 28
0203 12 190 9 – – – – – өзгелері 28
0203 12 900 9 – – – – өзгелері 28
0203 19 110 9 – – – – – өзгелері 28
0203 19 130 9 – – – – – өзгелері 28
0203 19 150 9 – – – – – өзгелері 28
0203 19 550 9 – – – – – – өзгелері 28
0203 19 590 9 – – – – – – өзгелері 28
0203 19 900 9 – – – – өзгелері 28
0203 21 100 9 – – – – өзгелері 28
0203 21 900 9 – – – – өзгелері 28
0203 22 110 9 – – – – – өзгелері 28
0203 22 190 9 – – – – – өзгелері 28
0203 22 900 9 – – – – өзгелері 28
0203 29 110 9 – – – – – өзгелері 28
0203 29 130 9 – – – – – өзгелері 28
0203 29 150 9 – – – – – өзгелері 28
0203 29 550 3 – – – – – – – тримминг 28
0203 29 550 9 – – – – – – – өзгелері 28
0203 29 590 9 – – – – – – өзгелері 28
0203 29 900 3 – – – – – тримминг 28
0203 29 900 9 – – – – – өзгелері 28

0207 11 100 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 11 100 9 – – – – өзгелері 55

0207 11 300 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 11 300 9 – – – – өзгелері 55

0207 11 900 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 11 900 9 – – – – өзгелері 55

0207 12 100 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 12 100 9 – – – – өзгелері 55

0207 12 900 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 12 900 9 – – – – өзгелері 55

0207 13 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 13 200 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 200 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 13 300 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 300 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 13 400 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 400 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 13 500 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 500 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 13 600 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 600 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 13 700 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 700 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 13 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 13 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 13 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 14 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 14 200 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 200 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 14 300 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 300 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 14 400 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 400 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 14 500 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 500 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 14 600 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 600 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 14 700 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 700 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 14 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 14 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 14 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 24 100 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 24 100 9 – – – – өзгелері 55

0207 24 900 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 24 900 9 – – – – өзгелері 55

0207 25 100 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 25 100 9 – – – – өзгелері 55

0207 25 900 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 25 900 9 – – – – өзгелері 55

0207 26 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 26 200 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 200 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 26 300 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 300 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 26 400 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 400 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 26 500 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 500 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 26 600 1
– – – – – – – 02-топқа Еуразиялық 
экономикалық одақтың 4-қосымша 

ескертпесінде көрсетілген тəртіппен
15

0207 26 600 9 – – – – – – – өзгелері 55

0207 26 700 1
– – – – – – – 02-топқа Еуразиялық 
экономикалық одақтың 4-қосымша 

ескертпесінде көрсетілген тəртіппен
15

0207 26 700 9 – – – – – – – өзгелері 55

0207 26 800 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 800 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 26 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 26 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 26 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 27 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 27 200 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 200 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 27 300 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 300 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 27 400 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 400 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 27 500 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 500 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 27 600 1
– – – – – – – 02-топқа Еуразиялық 
экономикалық одақтың 4-қосымша 

ескертпесінде көрсетілген тəртіппен
15

0207 27 600 9 – – – – – – – өзгелері 55

0207 27 700 1
– – – – – – – 02-топқа Еуразиялық 
экономикалық одақтың 4-қосымша 

ескертпесінде көрсетілген тəртіппен
15

0207 27 700 9 – – – – – – – өзгелері 55

0207 27 800 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 800 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 27 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 27 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 27 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 41 200 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 41 200 9 – – – – өзгелері 55

0207 41 300 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 41 300 9 – – – – өзгелері 55

0207 41 800 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 41 800 9 – – – – өзгелері 55

0207 42 300 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 42 300 9 – – – – өзгелері 55

0207 42 800 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 42 800 9 – – – – өзгелері 55

0207 43 000 1
– – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 43 000 9 – – – өзгелері 55

0207 44 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 44 210 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 210 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 310 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 310 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 410 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 410 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 510 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 510 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 610 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 610 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 710 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 710 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 810 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 810 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 44 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 44 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 44 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 45 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 45 210 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 210 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 310 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 310 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 410 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 410 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 510 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 510 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 610 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 610 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 710 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 710 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 810 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 810 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 930 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 930 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 950 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 950 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 45 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 45 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 51 100 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 51 100 9 – – – – өзгелері 55

0207 51 900 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 51 900 9 – – – – өзгелері 55

0207 52 100 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 52 100 9 – – – – өзгелері 55

0207 52 900 1
– – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 52 900 9 – – – – өзгелері 55

0207 53 000 1
– – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 53 000 9 – – – өзгелері 55

0207 54 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 54 210 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 210 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 310 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 310 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 410 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 410 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 510 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 510 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 610 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 610 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 710 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 710 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 810 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 810 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 54 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 54 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 54 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 55 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 55 210 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 210 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 310 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 310 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 410 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 410 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 510 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 510 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 610 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 610 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 710 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 710 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 810 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 810 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 930 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 930 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 950 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 950 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 55 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 55 990 9 – – – – – өзгелері 55

0207 60 050 1
– – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 050 9 – – – өзгелері 55

0207 60 100 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 100 9 – – – – – өзгелері 55

0207 60 210 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 210 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 60 310 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 310 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 60 410 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 410 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 60 510 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 510 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 60 610 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 610 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 60 810 1
– – – – – – 02-топқа Еуразиялық 

экономикалық одақтың 4-қосымша 
ескертпесінде көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 810 9 – – – – – – өзгелері 55

0207 60 910 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 910 9 – – – – – өзгелері 55

0207 60 990 1
– – – – – 02-топқа Еуразиялық экономикалық 

одақтың 4-қосымша ескертпесінде 
көрсетілген тəртіппен

15

0207 60 990 9 – – – – – өзгелері 55

0209 10 110 0 – – – жас, тоңазытылған, мұздатылған, 
тұздалған немесе тұздық судағы

13, бірақ 1 кг 0,13 ев-
родан кем емес

0209 10 190 0 – – – кептірілген немесе ысталған 13, бірақ 1 кг 0,13 ев-
родан кем емес

0209 10 900 0
– – 0209 00 110 0 немесе 0209 00 190 0 кіші 

қосалқы позицияларында көрсетілгеннен 
басқа шошқаның майы

13, бірақ 1 кг 0,13 ев-
родан кем емес

0209 90 000 0 – өзгелері 13, бірақ 1 кг 0,13 ев-
родан кем емес

0210 11 110 0 – – – – – сан еттері жəне олардың шабылған 
еттері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 11 190 0 – – – – – жауырындар жəне олардың 
шабылған еттері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 11 310 0 – – – – – сан еттері жəне олардың шабылған 
еттері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 11 390 0 – – – – – жауырындар жəне олардың 
шабылған еттері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 11 900 0 – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 12 110 0 – – – – тұздалған немесе тұздық судағы 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 12 190 0 – – – – кептірілген немесе ысталған 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 12 900 0 – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 100 0 – – – – – бекондық жарты еттер немесе 
спенсерлер

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 200 0 – – – – – шошқа бүйірінің 3/4-і немесе 
шошқаның орта бөліктері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 300 0 – – – – – алдыңғы жиектер жəне олардың 
шабылған еттері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 400 0 – – – – – төстіктер жəне олардың шабылған 
еті

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 500 0 – – – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 600 0 – – – – – алдыңғы жиектер жəне олардың 
шабылған еттері

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 700 0 – – – – – төстіктер жəне олардың шабылған 
еті

15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 810 0 – – – – – – сүйектен сылынған ет 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 890 0 – – – – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 19 900 0 – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 20 100 0 – – сүйектен сылынбаған 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0210 20 900 0 – – сүйектен сылынған ет 15, бірақ 1 кг 0,15 ев-
родан кем емес 

0301 11 000 0 – – тұщы су балықтары 4,3
0301 19 000 0 – – өзгелері 4,3

0301 91 100 0 – – – Oncorhynchus aрache немесе 
Oncorhynchus chrysogaster түрі 5

0301 91 900 0 – – – өзгелері 5 4

0301 92 100 0 – – – ұзындығы 12 см-ден аспайтын 5

0301 92 300 0 – – – ұзындығы 12 см-ден асатын, бірақ 20 
сантиметрден аспайтын 5

0301 92 900 0 – – – ұзындығы 20 см-ден асатын 5

0301 93 000 0

– – тұқы (Cyprinus spp., Carassius 
spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 
hoeveni, Megalobrama spp.)

5

0301 94 100 0 – – – көк немесе қарапайым тунец (Thunnus 
thynnus) 5

0301 94 900 0 – – – көгілдір тұнықмұхиттық тунец (Thunnus 
orientalis) 5

0301 95 000 0 – – көк оңтүстік тунец (Thunnus maccoyii) 5

0301 99 110 0

– – – – тынықмұхиттық албырт 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou жəне Oncorhynchus 
rhodurus), атлант албырты (Salmo salar) 

жəне дунай албырты (Hucho hucho)

5 4

0301 99 181 0 – – – – – – шабақтар 5
0301 99 182 0 – – – – – – өзгелері 5
0301 99 186 0 – – – – – өзгесі 5
0301 99 850 0 – – – өзгесі 5

(Соңы. Басы 24-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 29-бетте) 

0303 11 000 0 – – қызыл немесе келмен балық 
(Oncorhynchus nerka) 6

0303 39 100 0 – – – өзен камбаласы (Рlatichthys fl esus) 6
0303 42 900 0 – – – өзгесі 5

0303 99 000 1

– – албырттық Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

немесе Oncorhynchus rhodurus түрлері; 
Pelotreis fl avilatus немесе Peltorhamphus 

novaezealandiae балық түрлері; Merluccius 
тұқымының мерзулесы; америкалық 

нəлім Urophycis; мерланг түрі Merlangius 
merlangus; Kathetostoma giganteum балық 

түрі

6

0303 99 000 7

– – – жыланбалықтың (Anguilla spp.); кам-
бала тəріздес (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis, Solea spp., Pelotreis fl avilatus, 
Peltorhamphus novaezealandiae түрлерін 

қоспағанда, Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae 

жəне Citharidae); скипджека немесе жолақ 
тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis); ту-
нецтер (Thunnus тұқымы, Thunnus alalunga, 

Thunnus albacares түрлерінен басқа); минтай 
(Theragra chalcogramma); оңтүстік путассу 
(Micromesistius australis); Boreogadus saida 
түрінің балықтары; күмісті сайда (Pollachius 

pollachius); жаңазеландия макруронусы 
(Macruronus novaezealandiae); мольва (Molva 
spp.); Orcynopsis unicolor түрінің балықтары; 
анчоус (Engraulis spp.); теңіз табан (Dentex 
dentex жəне Pagellus spp.); қарапайым теңіз 

ақтабан (Brama spp.); қармақшы (Lophius 
spp.); қара конгрио (Genypterus blacodes)

6

0303 99 000 9 – – – өзгелері 5

0304 74 110 0
– – – – каптық мерлуза (таяз) (Merluccius 

capensis) жəне намибия мерлузасы (терең) 
(Merluccius paradoxus)

6

0304 74 150 0 – – – – аргентиналық мерлуза (Merluccius 
hubbsi) 6

0304 74 190 0 – – – – өзгесі 6

0304 74 900 0 – – – Uroрhycis тұқымдас америкалық 
қауырсыны жіп тəріздес нəлім 6

0304 75 000 0 – – минтай (Theragra chalcogramma) 6
0304 79 300 0 – – – мерланг (Merlangius merlangus) 6

0304 79 500 0 – – – жаңазеландия макруронусы 
(Macruronus novaezealandiae) 6

0304 79 800 0 – – – мольва (Molva sрр.) 6
0304 79 900 0 – – – өзгесі 6
0304 83 100 0 – – – теңіз камбаласы (Рleuronectes рlatessa) 6
0304 83 300 0 – – – өзен камбаласы (Рlatichthys fl esus) 6
0304 83 900 0 – – – өзгесі 6
0304 84 000 0 – – семсер-балық (Xiphias gladius) 6
0304 85 000 0 – – азулы (Dissostichus spp.) 6

0304 88 100 0 – – – – тікенек акула жəне (Squalus acanthias 
sрр.) мысық акула (Scyliorhinus spp.) 6

0304 88 200 0 – – – – майшабақ акуласы (Lamna nasus) 6
0304 88 500 0 – – – – басқа акулалар 6

0304 88 900 0 – – – тұтасқанатты жəне ромб тұтасқанат 
(Rajidae) 6

0304 89 290 0 – – – – – өзгесі 6
0304 89 600 0 – – – – қармақшы (Loрhius sрр.) 6
0304 89 800 0 – – – – өзгесі 6

0305 20 000 0
– кептірілген, қақталған, тұздалған немесе 

тұздықтағы балық бауыры, уылдырығы жəне 
шоғырлары

9

0305 64 000 0

– – тилапия (Oreochromis spp.), жай-
ын (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), тұқы (Cyprinus carpio, 
Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), жыланбалық 

(Anguilla spp.), ніл латесі (Lates niloticus) 
жəне жыланбас балық (Channa spp.):

6

0305 69 100 0 – – – Boreogadus saida түрінің балығы 6

0305 69 300 0 – – – ақ қабықты немесе қарапайым палтус 
(Hiррoglossus hiррoglossus) 6

0305 69 700 0 – – – өзгесі 6
0306 12 050 9 – – – – өзгелері 6
0306 12 900 0 – – – – өзгелері 6

0306 14 050 0
– – – қақталған, бақалшақтағы немесе 

бақалшақсыз, қақтау процесі кезінде не оған 
дейін жылулық өңдеуге ұшыраған немесе 

ұшырамаған
12

0306 14 100 0
– – – – Рaralithodes camchaticus, 

Chionoecetes sрр. жəне Callinectes saрidus 
түрінің теңіз шаяндары

0

0306 14 300 0 – – – – Cancer рagurus теңіз шаяндары 0
0306 14 900 0 – – – – өзгелері 0

0306 15 100 0
– – – қақталған, бақалшақтағы немесе 

бақалшақсыз, қақтау процесі кезінде не оған 
дейін жылулық өңдеуге ұшыраған немесе 

ұшырамаған
12

0306 15 900 0 – – – өзгелері 0
0306 16 910 0 – – – – Crangon crangon түрінің асшаяндары 0
0306 16 990 0 – – – – өзгелері 0

0306 17 910 0 – – – – тереңдегі қызғылт асшаяндар 
(Parapenaeus longirostris) 0

0306 17 920 0 – – – – Penaeus тұқымының асшаяндары 0

0306 17 930 0 – – – – Pandalus spp. тұқымынан өзге, 
Рandalidae тұқымдас асшаяндар. 0

0306 17 940 0 – – – – Crangon crangon түрінен өзге, 
Crangon тұқымының асшаяны 0

0306 17 990 0 – – – – өзгелері 0

0306 19 050 0
– – – қақталған, бақалшақтағы немесе 

бақалшақсыз, қақтау процесі кезінде не оған 
дейін жылулық өңдеуге ұшыраған немесе 

ұшырамаған
12

0306 19 100 0 – – – – тұщы су шаяндары 0
0306 19 900 0 – – – – өзгелері 0

0306 31 000 0
– – еуропалық лангустар жəне өзге лангу-
стар (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.)
0

0306 32 100 0 – – – тірі 0
0306 32 910 0 – – – – ажыратылмаған 0
0306 32 990 0 – – – – өзгелері 0
0306 33 100 0 – – – Cancer pagurus түріндегі шаяндар 0
0306 33 900 0 – – – өзгелері 0

0306 34 000 0 – – норвегия омарлары (Nephrops 
norvegicus) 0

0306 35 100 0 – – – Crangon crangon түріндегі асшаяндар 0
0306 35 900 0 – – – Pandalus spp. түріндегі асшаяндар 0

0306 36 100 0 – – – Pandalidae тұқымдас асшаяндар, 
Pandalus текті асшаяндарды қоспағанда 0

0306 36 200 0 – – – Crangon текті асшаяндар, Crangon 
crangon түріндегі асшаяндарды қоспағанда 0

0306 36 900 0 – – – өзгелері 0
0306 39 100 0 – – – тұщы су шаяндары 0
0306 39 900 0 – – – өзгелері 0

0306 91 100 0
– – – ысталған, панцирдегі немесе 

панцирсіз, ыстау процесіне дейін немесе 
ыстау процесі кезінде жылыдай өңделген не-

месе өңделмеген 
12

0306 91 900 0 – – – өзгелері 0

0306 92 100 0
– – – ысталған, панцирдегі немесе 

панцирсіз, ыстау процесіне дейін немесе 
ыстау процесі кезінде жылыдай өңделген не-

месе өңделмеген
12

0306 92 910 0 – – – – ажыратылмаған 0
0306 92 990 0 – – – – өзгелері 0

0306 93 100 0
– – – ысталған, панцирдегі немесе 

панцирсіз, ыстау процесіне дейін немесе 
ыстау процесі кезінде жылыдай өңделген не-

месе өңделмеген
12

0306 93 910 0 – – – – Cancer pagurus түріндегі шаяндар 0
0306 93 990 0 – – – – өзгелері 0

0306 94 100 0
– – – ысталған, панцирдегі немесе 

панцирсіз, ыстау процесіне дейін немесе 
ыстау процесі кезінде жылыдай өңделген не-

месе өңделмеген
12

0306 94 900 0 – – – өзгесі 0
0306 95 910 0 – – – – Crangon текті асшаяндар 0
0306 95 990 0 – – – – өзгелері 0

0306 99 100 0
– – – ысталған, панцирдегі немесе 

панцирсіз, ыстау процесіне дейін немесе 
ыстау процесі кезінде жылыдай өңделген не-

месе өңделмеген
12

0306 99 910 0 – – – – тұщы су шаяндары 0
0306 99 990 0 – – – – өзгелері 0

0307 11 100 0
– – – тірі жалпақ устрицалар (Ostrea 

тұқымы), əрқайсысының массасы 40 г аспай-
ды (бақалшақты қоса есептегенде)

6

0307 11 900 0 – – – өзгелері 6
0307 12 900 0 – – – өзгелері 6
0307 19 990 0 – – – өзгелері 6

0307 22 910 0 – – – – Əулие Яков (Рecten maximus) 
иректері 6

0307 22 990 0 – – – – өзгелері 6
0307 29 800 0 – – – өзгелері 6

0307 42 110 0 – – – – Sepia offi  cinalis, Rossia macrosoma, 
Sepiola spp. түрлері 6

0307 42 910 0 – – – – Loligo spp. түрлері 6
0307 42 920 0 – – – – Todarodes sagittatus түрлері 6

0307 42 930 0 – – – – Ommastrephes spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp. түрлері 6

0307 43 190 0 – – – – – өзгелері 6
0307 43 310 0 – – – – – – Loligo vulgaris түрлері 6
0307 43 330 0 – – – – – – Loligo pealei түрлері 6
0307 43 350 0 – – – – – – Loligo patagonica түрлері 6
0307 43 380 0 – – – – – – өзгелері 6
0307 43 500 0 – – – – – Todarodes sagittatus түрлері 6

0307 43 600 0 – – – – – Ommastrephes spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp. түрлері 6

0307 43 700 0 – – – – – Illex spp. түрлері 6
0307 43 900 0 – – – – – өзгелері 6
0307 49 800 0 – – – – – өзгелері 6
0307 49 910 0 – – – – – Loligo spp. түрлері 6
0307 49 920 0 – – – – – Todarodes sagittatus түрлері 6

0307 49 930 0 – – – – – Ommastrephes spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp. түрлері 6

0307 49 980 0 – – – – – өзгелері 6

0307 51 000 0 – – тірі, жаңа ұсталған немесе 
салқындатылған 6

0307 52 900 0 – – – өзгелері 6
0307 59 800 0 – – – өзгелері 6
0307 60 900 0 – – өзгелері 6

0307 72 910 0 – – – – жолақ венус жəне Ve neridae 
тұқымдастың басқа түрлері 6

0307 72 990 0 – – – – өзгелері 6
0307 83 900 0 – – – өзгелері 6
0307 84 900 0 – – – – өзгелері 6
0307 88 900 0 – – – өзгелері 6
0307 92 900 0 – – – өзгелері 6
0307 99 700 0 – – – өзгелері 6
0308 12 900 0 – – – өзгелері 6
0308 22 900 0 – – – өзгелері 6
0308 30 500 0 – – мұздатылған 6
0308 90 500 0 – – мұздатылған 6

0403 90 110 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 15

0403 90 130 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, 
27 салм. %-дан артық емес 15

0403 90 190 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 15
0403 90 310 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 15

0403 90 330 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, 27 салм. 
%-дан артық емес 15

0403 90 390 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 15

0403 90 510 1
– – – – – – – алғашқы орамасында нет-

то- көлемі 0,35 л-ден аспайтын, балалар 
тамағы үшін

15

0403 90 510 2 – – – – – – – өзгелері 15
0403 90 510 9 – – – – – – өзгелері 15

0403 90 530 1
– – – – – – – алғашқы орамасында нетто-

көлемі 0,35 л-ден аспайтын, балалар тамағы 
үшін

15

0403 90 530 2 – – – – – – – өзгелері 15
0403 90 530 9 – – – – – – өзгелері 15
0403 90 590 0 – – – – – 6 салм. %-дан артық 15
0403 90 610 0 – – – – – 3 салм. %-дан артық емес 15

0403 90 630 0 – – – – – 3 салм. %-дан артық, бірақ 6 салм. 
% артық емес 15

0403 90 690 0 – – – – – 6 салм. %-дан артық 15
0403 90 710 0 – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 15

0403 90 730 0 – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 27 салм. 
% артық емес 15

0403 90 790 0 – – – – 27 салм. %-дан артық 15
0403 90 910 0 – – – – – 3 салм. %-дан артық емес 15

0403 90 930 0 – – – – – 3 салм. %-дан артық, бірақ 6 салм. 
%-дан артық емес 15

0403 90 990 0 – – – – – 6 салм. %-дан артық 15

0404 10 040 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 060 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 10 120 9 – – – – – – өзгелері 11,7

0404 10 140 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 160 9 – – – – – – өзгелері 11,7

0404 10 280 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 320 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 10 340 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 360 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 380 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 10 480 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 520 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 540 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 10 560 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 580 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 620 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 10 720 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 740 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 760 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 10 780 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 820 0 – – – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 
27 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 10 840 0 – – – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 90 210 0 – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 90 230 0 – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 27 салм. 
%-дан артық емес 11,7

0404 90 290 0 – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0404 90 810 0 – – – 1,5 салм. %-дан артық емес 11,7

0404 90 830 0 – – – 1,5 салм. %-дан артық, бірақ 27 салм. 
%-дан артық емес 11,7

0404 90 890 0 – – – 27 салм. %-дан артық 11,7
0408 99 200 0 – – – тамаққа пайдалануға жарамсыз 15
0511 99 390 0 – – – – өзгелері 8
0604 20 900 0 – – өзгелері 8
0702 00 000 2 – 1 сəуірден – 30 сəуірді қоса алғанда 15
0702 00 000 3 – 1 мамырдан – 14 мамырды қоса алғанда 15
0702 00 000 4 – 15 мамырдан – 31 мамырды қоса алғанда 15
0702 00 000 5 – 1 маусымнан – 30 қыркүйекті қоса алғанда 15
0703 20 000 0 – сарымсақ 8
0707 00 050 2 – – 1 наурыздан 30 сəуірді қоса алғанда 15
0707 00 050 3 – – 1 мамырдан 15 мамырды қоса алғанда 15
0707 00 050 5 – – 1 қазаннан 31 қазанды қоса алғанда 16,7
0707 00 900 0 – корнишондар 15
0709 60 100 2 – 1 қазаннан 31 наурызды қоса алғанда 4

0709 60 910 0
– – – капсицин немесе бұрыштық жан-
ды бояғыштар өндіру үшін Capsicum 

тұқымдастар
10

0709 60 950 0 – – – эфирлі майды немесе резиноидтерді 
өнеркəсіптік өндіру үшін 10

0709 60 990 0 – – – өзгелері 10
0711 51 000 0 – – Agaricus тұқымдас саңырауқұлақтар 8
0713 60 000 9 – – өзгелері 5
0713 90 000 9 – – өзгелері 5
0803 10 100 0 – – жаңа піскен 5
0804 50 000 1 – – балғын 2
0804 50 000 9 – – кептірілген 3
0805 10 200 0 – – тəтті, жаңа піскен апельсиндер: 3 5

0805 10 800 0 – – өзгелері 3

0805 21 000 0 – – мандариндер (танжериндер мен сатсум-
ды қоса алғанда) 5

0805 22 000 0 – – клементиндер 3
0805 29 000 0 – – өзгелері 5
0805 40 000 0 – – помеллоны қоса алғанда грейп жемістері 3
0805 50 100 0 – – лимондар (Сіtrus limon, Сitrus limonum) 3
0901 21 000 1 – – – – арабика (Соff еа аrabiса) 5
0901 21 000 2 – – – – робуста (Соff еа саnephorа) 5
0901 21 000 8 – – – – өзгелері 5
0901 21 000 9 – – – өзгелері 5
0901 22 000 1 – – – – арабика (Соff еа аrabiса) 5
0901 22 000 2 – – – – робуста (Соff еа саnephorа) 5
0901 22 000 8 – – – – өзгелері 5
0901 22 000 9 – – – өзгелері 5
0902 10 000 1 – – біржолғы орамада 8
0902 10 000 9 – – өзгелері 8

1006 10 940 0 – – – – орташа дəнді 20, бірақ 1 кг 0,09 ев-
родан кем емес 

1007 10 100 0 – – будандар 0
1108 11 000 0 – – бидайдың 10
1108 12 000 0 – – жүгерінің 10
1108 13 000 0 – – картоптың 10
1108 19 100 0 – – – күріштің 10
1108 19 900 0 – – – өзгелері 10
1203 00 000 0 Копра 0
1204 00 100 1 – – талшық зығырының 3
1204 00 100 9 – – кудряш зығырының 3
1204 00 900 0 – өзгелері 3
1206 00 990 0 – – өзгелері 3
1207 10 000 0 – пальма жаңғақтары мен өзектері 1,7
1207 30 000 0 – үпілмəлік тұқымдары 1,7
1207 60 000 0 – сафлор тұқымдары (Carthamus tinctorius) 1,7
1207 70 000 0 – қауын тұқымдары 1,7
1207 91 100 0 – – – тұқымдық 3
1207 91 900 0 – – – өзгелері 3
1207 99 200 0 – – – тұқымдық 1,7
1207 99 910 0 – – – – қарақурай тұқымдары 3
1207 99 960 0 – – – – өзгелері 1,7

1511 10 900 2 – – – нетто-массасы 20 000 кг немесе одан 
кем ыдыста 0

1511 90 110 0 – – – бастапқы орамада нетто-массасы 1 кг-
нан аспайтын 0

1511 90 190 2 – – – – нетто-массасы 20 000 кг немесе одан 
кем ыдыста 0

1511 90 990 2 – – – – нетто-массасы 20 000 кг немесе одан 
кем ыдыста 0

1513 21 300 0 – – – – бастапқы орамада нетто-массасы 1 кг 
немесе одан кем 1,7

1513 21 900 2 – – – – – нетто-массасы 19 000 кг немесе 
одан кем ыдыста 1,7

1513 29 110 0 – – – – бастапқы орамада нетто-массасы 1 
кг-нан аспайтын 1,7

1513 29 190 2 – – – – – нетто-массасы 19 000 кг немесе 
одан кем ыдыста 1,7

1513 29 500 0 – – – – – бастапқы орамада нетто-массасы 1 
кг-нан аспайтын 1,7

1513 29 900 2 – – – – – – нетто-массасы 19 000 кг немесе 
одан кем ыдыста 1,7

1514 11 100 0
– – – тамаққа пайдалану үшін пайдаланыла-
тын өнімдер өндіруден өзгелері, техникалық 

немесе өнеркəсіптік қолдануға арналған
13

1514 19 900 1 – – – – бастапқы орамадағы нетто-массасы 
10 л немесе одан аз 

13, бірақ 1 кг 0,09 ев-
родан кем емес

1514 19 900 9 – – – – өзгелері 13, бірақ 1 кг 0,08 ев-
родан кем емес

1515 11 000 0 – – шикі май 4,8

1515 19 100 0
– – – тамаққа пайдалану үшін қолданылатын 
өнімдер өндірісінен басқа, техникалық неме-

се өнеркəсіптік қолдану үшін
3

1515 19 900 0 – – – өзгелері 3

1515 30 100 0
– – синтетикалық талшық немесе жасанды 
полимер материалдары өндірісінде пайда-

лану үшін аминоундекан қышқылы үшін
3

1515 30 900 0 – – өзгелері 3

1515 50 110 0
– – – тамаққа пайдалану үшін қолданылатын 
өнімдер өндірісінен басқа, техникалық неме-

се өнеркəсіптік қолдану үшін
3

1515 50 190 0 – – – өзгелері 3

1515 50 910 0
– – – тамаққа пайдалану үшін қолданылатын 
өнімдер өндірісінен басқа, техникалық неме-

се өнеркəсіптік қолдану үшін
3

1515 50 990 0 – – – өзгелері 3

1515 90 110 0
– – тунго майы; жожоба жəне ойтик май; 

миртадан жасалган балауыз жəне жапон ба-
лауызы; олардың фракциялары

3

1515 90 210 0
– – – – тамаққа пайдалану үшін 

қолданылатын өнімдер өндірісінен басқа, 
техникалық немесе өнеркəсіптік қолдану 

үшін
3

1515 90 290 0 – – – – өзгелері 3

1515 90 310 0
– – – – тамаққа пайдалану үшін 

қолданылатын өнімдер өндірісінен басқа, 
техникалық немесе өнеркəсіптік қолдану 

үшін
3

1515 90 390 0 – – – – басқалары 3

1515 90 400 0
– – – – тамаққа пайдалану үшін 

қолданылатын өнімдер өндірісінен басқа, 
техникалық немесе өнеркəсіптік қолдану 

үшін
3

1515 90 510 0 – – – – – таза салмағы 1 кг аспайтын 
бастапқы орамадағы қатты қүйінде 3

1515 90 590 0 – – – – – қатты күйінде, өзгелері; сұйық 
күйінде 3

1515 90 600 0
– – – – тамаққа пайдалану үшін 

қолданылатын өнімдер өндірісінен басқа, 
техникалық немесе өнеркəсіптік қолдану 

үшін
3

1515 90 910 0 – – – – – таза салмағы 1 кг аспайтын 
бастапқы орамадағы қатты қүйінде 3

1515 90 990 0 – – – – – қатты күйінде, өзгелері; сұйық 
күйінде 3

1516 20 100 0 – – «шыжғырылған балауыз» деп аталатын 
гидрогенизделген кастор майы 11

1516 20 910 0 – – – бастапқы орамада нетто-массасы 1 кг 
аспайтын 13,3

1516 20 980 1 – – – – – – какао-майын алмастырғыштар 8,3
1516 20 980 2 – – – – – – какао-майының баламалары 8,3
1522 00 310 0 – – – соапстоктер 8,3
1522 00 390 0 – – – өзгелері 8,3

1522 00 910 0 – – – майлы фуз жəне майдың қалдықтары; 
соапстоктер 8,3

1522 00 990 0 – – – өзгелері 10

1602 49 500 0
– – – кез келген түрдегі немесе кез кел-
ген жеріндегі майларды қоса алғанда, 

құрамында кез келген ет немесе қосалқы ет 
өнімдері 40 салм. %-дан кем болмайтын

23

1604 11 000 0 – – албырт балық 12

1604 12 100 0
– – – сүбе, шикі, қамырдағы немесе ұнға 

қақталған, алдын ала майға қуырылған не-
месе қуырылмаған, тоңазытылған

9

1604 12 910 0 – – – – саңылаусыз орамадағы 9
1604 12 990 0 – – – – өзгелері 9
1604 13 110 0 – – – – зəйтүн майында 9
1604 13 190 0 – – – – өзгелері 9
1604 13 900 0 – – – өзгелері 9
1604 14 210 0 – – – – – сұйық майда 9

1604 14 260 0 – – – – – – «кордтар немесе балык» ретінде 
белгілі жұмсақ ет 9

1604 14 280 0 – – – – – – өзгесі 9
1604 14 310 0 – – – – – сұйық майда 9

1604 14 360 0 – – – – – – «кордтар немесе балык» ретінде 
белгілі жұмсақ ет 9

1604 14 380 0 – – – – – – өзгесі 9
1604 14 410 0 – – – – – сұйық майда 9

1604 14 460 0 – – – – – – «кордтар немесе балык» ретінде 
белгілі жұмсақ ет 9

1604 14 480 0 – – – – – – өзгесі 9
1604 14 900 0 – – – пеламида (Sarda sрр.) 9
1604 15 110 0 – – – – сүбе 9
1604 15 190 0 – – – – өзгелері 9
1604 15 900 0 – – – Scomber australasicus түрі 9
1604 16 000 0 – – анчоустар 9
1604 17 000 0 – – жыланбалық 9
1604 18 000 0 – – акуланың жүзбеқанаттары 9

1604 19 100 0 – – – албырт балықтан басқа, албырт 
тұқымдастар 9

1604 19 310 0 – – – – «корды немесе балық» ретінде белгі 
филе 9

1604 19 390 0 – – – – өзгелері 9
1604 19 500 0 – – – Orcynopsis unicolor түріндегі балық 9

1604 19 910 0
– – – – сүбе, шикі, қамырдағы немесе ұнға 
қақталған, алдын ала майға қуырылған не-

месе қуырылмаған, тоңазытылған
9

1604 19 920 0 – – – – – треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus) 9

1604 19 930 0 – – – – – сайда (Роllachius virens) 9

1604 19 940 0 – – – – – мерлуза (Merluccis sрр.) жəне 
америкалық нитеперлі нəлім (Urophycis sрр.) 9

1604 19 950 0 – – – – – минтай (Thegara chalcogramma) 
жəне күміс сайда (Pollachius polachius) 9

1604 19 971 0 – – – – – – бекіре тұқымдастар 9
1604 19 978 0 – – – – – – өзгесі 9
1604 20 050 0 – – суримнен жасалған дайын өнімдер 9
1604 20 100 0 – – – албырт балықтан 9

1604 20 300 0 – – – албырт балықтан басқа, албырт 
тұқымдастардан 9

1604 20 400 0 – – – анчоустерден 9

1604 20 500 0
– – – Scomber жəне Scomber japonicus 

түрлеріндегі сардинадан, пеламидадан, 
скумбриядан, Orcynopsis unicolor түріндегі 

балықтардан
9

1604 20 700 0
– – – тунецтен, скипджектен немесе ала 
тунецтен немесе Euthynnus тектес басқа 

балықтардан
9

1604 20 901 0 – – – – бекіре тұқымдастардан 9
1604 20 909 0 – – – – өзге балықтардан 9
1604 31 000 0 – – бекіре тұқымдастар уылдырықтары 12

1604 32 001 0 – – – албырт балықтың уылдырықтары 
(қызыл уылдырық) 12

1604 32 009 0 – – – өзгелері 16,7
1605 10 000 0 – теңіз шаяндары 12

1605 30 100 0

– – жылумен өңделген ірі теңіз 
шаяндарының (омарлардың) еті, ірі теңіз 
шаяндарының (омарлардың) майын не-

месе ірі теңіз шаяндарының (омарлардың) 
паштетін, пасталарын, сорпаларын немесе 

тұздықтарын өндіру үшін

12

1605 30 900 0 – – өзгелері 12
1605 40 000 0 – өзге шаян тұқымдастар 12

1701 12 100 1 – – – – 1 қаңтардан 30 маусымды қоса 
алғанда 23

1701 12 100 9 – – – – 1 шілдеден 31 желтоқсанды қоса 
алғанда 23

1701 12 900 1 – – – – 1 қаңтардан 30 маусымды қоса 
алғанда 23

1701 13 101 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 13 101 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 101 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 101 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 101 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 13 102 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 13 102 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 326,28 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 102 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

326,29 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 365,97 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 102 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

365,98 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 405,65 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 102 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

405,66 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 445,33 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 102 6
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

445,34 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 485,02 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 102 7
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

485,03 АҚШ долларынан долларынан кем 
емес

5

1701 13 103 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 13 103 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 103 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 103 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 103 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 13 901 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 13 901 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 901 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 901 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 901 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 13 902 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 13 902 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 326,28 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 902 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

326,29 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 365,97 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 902 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

365,98 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 405,65 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 902 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

405,66 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 445,33 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 902 6
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

445,34 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 485,02 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 902 7
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

485,03 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 13 903 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 13 903 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 903 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 903 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 13 903 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 14 101 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 14 101 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 101 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 101 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 101 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 14 102 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 14 102 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 326,28 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 102 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

326,29 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 365,97 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 102 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

365,98 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 405,65 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 102 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

405,66 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 445,33 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 102 6
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

445,34 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 485,02 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 102 7
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

485,03 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 14 103 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 14 103 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 103 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 103 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 103 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 14 901 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 14 901 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 901 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 901 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 901 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 14 902 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 14 902 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 326,28 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 902 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

326,29 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 365,97 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 902 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

365,98 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 405,65 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 902 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

405,66 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 445,33 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 902 6
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

445,34 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 485,02 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 902 7
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

485,03 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 14 903 1
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,60 АҚШ долларынан аспайтын
5

1701 14 903 2
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

286,61 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 324,08 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 903 3
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

324,09 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 361,56 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 903 4
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

361,57 АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т 
үшін 396,83 АҚШ долларынан аспайтын

5

1701 14 903 5
– – – – – орташа айлық баға кезінде Нью-
Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 

396,84 АҚШ долларынан кем емес
5

1701 91 001 1
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 286,60 

АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 001 2
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 286,61 
АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т үшін 

324,08 АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 001 3
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 324,09 
АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т үшін 

361,56 АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 001 4
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 361,57 
АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т үшін 

396,83 АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 001 5
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 396,84 

АҚШ долларынан кем емес
14

1701 91 002 1
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 286,60 

АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 002 2
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 286,61 
АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т үшін 

326,28 АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 002 3
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 326,29 
АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т үшін 

365,97 АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 002 4
– – – – орташа айлық баға кезінде Нью-Йорк 
тауар-шикізат биржасында 1 т үшін 365,98 
АҚШ долларынан кем емес, бірақ 1 т үшін 

405,65 АҚШ долларынан аспайтын
14

1701 91 002 5

– – – – орташа айлық баға кезінде 
Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 405,66 АҚШ долларынан кем емес, 
бірақ 1 т үшін 445,33 АҚШ долларынан 

аспайтын

14

1701 91 002 6

– – – – орташа айлық баға кезінде 
Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 445,34 АҚШ долларынан кем емес, 
бірақ 1 т үшін 485,02 АҚШ долларынан 

аспайтын

14

1701 91 002 7
– – – – орташа айлық баға кезінде

Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 485,03 АҚШ долларынан кем емес

14

1701 91 003 1
– – – – орташа айлық баға кезінде 

Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 286,60 АҚШ долларынан аспайтын

14

1701 91 003 2

– – – – орташа айлық баға кезінде 
Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 286,61 АҚШ долларынан кем емес, 
бірақ 1 т үшін 324,08 АҚШ долларынан 

аспайтын

14

1701 91 003 3

– – – – орташа айлық баға кезінде 
Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 324,09 АҚШ долларынан кем емес, 
бірақ 1 т үшін 361,56 АҚШ долларынан 

аспайтын

14

1701 91 003 4

– – – – орташа айлық баға кезінде 
Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 361,57 АҚШ долларынан кем емес, 
бірақ 1 т үшін 396,83 АҚШ долларынан 

аспайтын

14

1701 91 003 5
– – – – орташа айлық баға кезінде 

Нью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т 
үшін 396,84 АҚШ долларынан кем емес

14

1702 90 710 0 – – – құрамында құрғақ күйінде 50 салм. 
%-дан немесе одан да көп сахароза бар 6,8

1702 90 750 0 – – – – ұнтақ күйіндегі, агломератталған не-
месе агломератталмаған 6,8

1702 90 790 0 – – – – өзгелері 6,8
1702 90 950 0 – – өзгелері 6,8

1704 10 100 0
– – құрамында 60 салм. %-дан сахароза бар 
(сахароза ретінде көрінген инвертті қантты 

қоса алғанда)
16

1704 10 900 1 – – – жолақты сағыз 16
1902 11 000 0 – – құрамында жұмыртқасы бар 15
1902 19 900 0 – – – өзгелері 15

1902 20 100 0
– – құрамында 20 салм. %-дан астам балық, 

шаян тұқымдастар, моллюскілер немесе 
өзге су омыртқасыздары

15

1902 20 300 0

– – құрамында 20 салм. %-дан астам 
шұжықтар жəне еттен жəне кез келген 

түрдегі қосалқы ет өнімдерінен жасалған, 
кез келген түрдегі немесе шығу тегіндегі 

тоңмайларды қоса осыған ұқсас бұйымдар

15

1902 20 910 0 – – – жылу өңдеуіне ұшырағандары 15
1902 20 990 0 – – – өзгелері 15
1905 40 100 0 – – кептірілген нан 15
1905 40 900 0 – – өзгелері 15

(Жалғасы 31-бетте) 
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2001 90 500 0 – саңырауқұлақтар 11
2001 90 650 0 – – зəйтүн немесе зəйтүн жемістері 11

2001 90 920 0 – – – тропикалық жемістер жəне тропикалық 
жаңғақтар, пальма жүрекшесі 11

2001 90 970 1 – – – пияз 15
2003 10 300 0 – – өзгелері 8

2005 40 000 0 – бұршақ (Рisum sativum) 8, бірақ 1 кг 0,04 ев-
родан кем емес

2007 99 100 0
– – – – қара өріктің Prunus тектес түрлерінің 

езбесі мен пастасы, таза салмағы 100 кг-
нан аспайтын бастапқы орамалардағы, 

өнеркəсіптік өңдеуге арналған
11,7

2007 99 200 0 – – – – каштанды езбе мен паста 11

2008 30 550 0
– – – – мандариндер (танжериндер мен сат-

суманы қоса); клементиндер, вилкингтер 
жəне басқа осыған ұқсас цитрус будандары

8

2008 30 590 0 – – – – өзгелері 8

2008 30 900 1 – – – – алғашқы орамасында нетто-көлемі 
4,5 кг жəне астам 9

2008 30 900 9 – – – – алғашқы орамасында нетто-көлемі 
4,5 кг-дан аспайтын 10

2008 91 000 0 – – пальма жүрекшесі 8,3

2009 19 910 0
– – – – нетто-масса 100 кг үшін құны 30 евро-
дан аспайтын жəне құрамындағы қосымша 

қанты 30 салм. %-дан аспайтын
15

2009 29 190 8 – – – – – өзгелері 5
2009 49 190 8 – – – – – өзгелері 5

2009 69 110 0 – – – – нетто-масса 100 кг үшін құны 22 ев-
родан аспайтын 15

2009 71 200 2

– – – – – концентрацияланған, құны таза 
салмағы 100 кг үшін 30 евродан аса-

тын, бөшкедегі, цистернадағы, флекси-
сауыттардағы сыйымдылығы 40 кг-нан кем 

болмайтын

10 6

2009 79 190 3

– – – – – концентрацияланған, құны таза 
салмағы 100 кг үшін 30 евродан аса-

тын, бөшкедегі, цистернадағы, флекси-
сауыттардағы сыйымдылығы 40 кг-нан кем 

болмайтын

10 5

2009 79 300 1

– – – – – концентрацияланған, құны таза 
салмағы 100 кг үшін 30 евродан аса-

тын, бөшкедегі, цистернадағы, флекси-
сауыттардағы сыйымдылығы 40 кг-нан кем 

болмайтын

13

2009 89 360 8 – – – – – – – өзгелері 8,3
2009 89 730 8 – – – – – – – өзгелері 5
2009 90 410 7 – – – – – – – – – өзгелері 11
2009 90 490 8 – – – – – – – өзгелері 11
2103 30 100 0 – – қыша ұнтағы 13

2103 90 300 0

– – құрамында 44,2 – 49,2 көл.%-дан 
спирт жəне 1,5 – 6 салм. %-дан ащы дəм, 

дəмдеуіш жəне əртүрлі ингредиенттер жəне 
0,5 л немесе одан аз сыйымдылықтағы 4 – 

10 % қанты бар хош иісті ащы дəм

13

2106 90 200 0
– – ішімдіктер өндірісі кезінде пайдаланыла-
тын хош иісті заттар негізіндегі өнімдерден 
басқа, құрамды спирттік шала фабрикаттар

8,7

2106 90 980 1
– – – – қантсыз (сахарозасыз) жəне/немесе 
қант алмастырғышты пайдаланып жасалған 

сағыз
10

2106 90 980 2 – – – – қантсыз сағыз (жартылай фабрикат) 10

2106 90 980 4

– – – – құрамында 15 салм. %-дан астам 
сүт майлары бар малдың немесе өсімдіктің 

тоңмайларынан немесе майларынан немесе 
олардың фракцияларынан жасалған тамақ 

үшін пайдалануға жарамды қоспалар немесе 
дайын өнімдер

10

2106 90 980 9 – – – – өзгелері 10

2204 22 100 0

– – – 2204 10 қосалқы позицияда 
көрсетілгендерді қоспағанда, ұстап 

тұратын бауы бар немесе бекіткіштері бар 
«саңырауқұлақ тəрізді» тығындары бар 

бөтелкелердегі шарап; 20 °C температу-
ра кезінде 1-ден 3 барға дейін көміртегі 

диоксидіне негізделген сусындағы артық 
қысымы бар басқа ыдыстағы шарап

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 110 0 – – – – – – – – Токай 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 120 0 – – – – – – – – Бордо 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 130 0 – – – – – – – – Бургундия 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 170 0 – – – – – – – – Валь де Луар (Долина Луары) 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 180 0 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 420 0 – – – – – – – – Бордо 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 430 0 – – – – – – – – Бургундия 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 440 0 – – – – – – – – Божоле 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 460 0 – – – – – – – – Вале-дю-Рон 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 470 0 – – – – – – – – Лангедок-Руссильон 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 480 0 – – – – – – – – Валь де Луар (Долина Луары) 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 580 0 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 790 0 – – – – – – – ақ
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 800 0 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 810 0 – – – – – – – ақ
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 820 0 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 830 0 – – – – – – – ақ
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 840 0 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 850 0 – – – – – – – мадера жəне Мускатель сетю-
бал (Setubal muscatel) 

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 860 0 – – – – – – – херес 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 870 0 – – – – – – – марсала 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 880 0 – – – – – – – Самос (Samos) жəне Мускат де 
Лемнос (Muscat de Lemnos) 

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 890 0 – – – – – – – портвейн 
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 900 0 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 910 0 – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 920 0 – – – – – спирттің нақты концентрациясы 
22 об.%-дан астам

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 930 0 – – – – – – ақ
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 940 0 – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 950 0 – – – – – – ақ
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 960 0 – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 970 0 – – – – – – ақ
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 22 980 0 – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 050 0

– – – 2204 10 қосалқы позицияда 
көрсетілгендерді қоспағанда, ұстап 

тұратын бауы бар немесе бекіткіштері бар 
«саңырауқұлақ тəрізді» тығындары бар 
бөтелкелердегі шарап; 20°C температу-
ра кезінде 1-ден 3 барға дейін көміртегі 

диоксидіне негізделген сусындағы артық 
қысымы бар басқа ыдыстағы шарап

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 110 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 110 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 120 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 120 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 130 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 130 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 170 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 170 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 180 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 180 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 420 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 420 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 430 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 430 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 440 1 – – – – – – – – – в сыйымдылығы 227 л неме-
се одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 440 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 460 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 460 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 470 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 470 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 480 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 480 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 580 1 – – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 580 8 – – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 790 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 790 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 800 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 800 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 810 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 810 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 820 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 820 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 830 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 830 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 840 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 840 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 850 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 850 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 860 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 860 8 – – – – – – – – өзгесі
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 870 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 870 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 880 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 880 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 890 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 890 8 – – – – – – – – өзгесі
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 900 1 – – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 900 8 – – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 910 1 – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе одан 
көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 910 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 920 1 – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе одан 
көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 920 8 – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 930 1 – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 930 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 940 1 – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 940 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 950 1 – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 950 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 960 1 – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 960 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 970 1 – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 970 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 980 1 – – – – – – – сыйымдылығы 227 л немесе 
одан көп ыдыста

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2204 29 980 8 – – – – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 16 немесе 1 л 

үшін 0,17 евро

2205 10 100 0 – – 18 айн.% немесе кем іс жүзіндегі спирт 
концентратымен  1 л үшін 0,12 евро

2205 10 900 0 – – 18 айн.%-дан астам жүзіндегі спирт кон-
центратымен  1 л үшін 0,12 евро

2205 90 100 0 – – 18 айн.% немесе кем іс жүзіндегі спирт 
концентратымен  1 л үшін 0,12 евро

2205 90 900 0 – – 18 айн.%-дан астам жүзіндегі спирт кон-
центратымен  1 л үшін 0,12 евро

2206 00 310 0 – – – сидр жəне перри
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 15 немесе 1 л 

үшін 0,5 евро

2206 00 390 1 – – – – 7 айн. %-дан астам емес іс жүзіндегі 
спирт концентратымен

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 17,5 немесе 1 л 

үшін 0,5 евро

2206 00 390 9 – – – – өзгелері
қайсысы төмен 

екендігіне байланы-
сты 17,5 немесе 1 л 

үшін 0,5 евро

2206 00 590 1 – – – – – 7 айн. %-дан аспайтын жүзіндегі 
спирт концентратымен

қайсысы төмен 
екендігіне байланы-
сты 17,5 немесе 1 л 

үшін 0,5 евро

2207 10 000 0 – спирт концентраты 80 айн. % немесе одан 
көп денатуратталмаған этил спирті 1 л үшін 2 евро

2207 20 000 0 – кез келген концентратты денатуратталған 
этил спирті жəне өзге де спирт тұнбалары  1 л үшін 2 евро

2208 20 260 0 – – – граппа  1 л үшін 1 евро
2208 30 110 0 – – – 2 л немесе одан аз  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 190 0 – – – 2 литрден астам  1 л үшін 0,8 евро

2208 30 300 1 – – – – 2 литр немесе одан аспайтын 
ыдыстардағы  1 л үшін 0,8 евро

2208 30 300 9 – – – – 2 литрден асатын ыдыстардағы  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 410 0 – – – – 2 л немесе одан аз  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 490 0 – – – – 2 литрден астам  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 610 0 – – – – 2 л немесе одан аз  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 690 0 – – – – 2 литрден астам  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 710 0 – – – – 2 л немесе одан аз  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 790 0 – – – – 2 литрден астам  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 820 0 – – – 2 л немесе одан аз  1 л үшін 0,8 евро
2208 30 880 0 – – – 2 литрден астам  1 л үшін 0,8 евро
2208 90 540 0 – – – – – – – текила  1 л үшін 0,8 евро
2208 90 560 1 – – – – – – – – мескаль  1 л үшін 0,8 евро
2208 90 750 0 – – – – – текила  1 л үшін 0,8 евро
2208 90 770 1 – – – – – – мескаль  1 л үшін 0,8 евро
2208 90 910 0 – – – 2 литрден немесе одан аз  1 л үшін 2,6 евро
2208 90 990 0 – – – 2 литрден немесе одан аз  1 л үшін 2,6 евро
2403 99 100 0 – – – шайнайтын жəне иіскейтін темекі 18
2403 99 900 9 – – – – өзгелері 18
2511 10 000 0 – табиғи барий сульфаты (барит) 4,2
2511 20 000 0 – табиғи барий карбонаты (витерит) 4,2

2844 40 100 0

– – уран-233-тен жəне оның 
қосылыстарынан алынған уран; 

балқымалар, дисперсиялар (металл ке-
рамикасын қоса алғанда), керамикалық 

өнімдер мен қоспалар жəне уран-233-тен 
алынған қосылыстар немесе осы өнімнің 

қосылыстары

3,3

2844 40 200 0 – – – жасанды радиоактивті изотоптар 3,3

2844 40 300 0 – – – жасанды радиоактивті изотоптардың 
қосылыстары 3,3

2844 40 800 0 – – – өзгелері 3,3
2905 31 000 0 – – этиленгликоль (этандиол) 5,5
2907 21 000 0 – – резорцин жəне оның тұздары 5,5
2936 22 000 1 – – – кокарбоксилаза 3,9
2936 22 000 9 – – – өзгелері 3,9
2936 23 000 0 – – B2 витамині жəне оның туындылары 3,9

2936 24 000 0 – – D немесе DL пантотен қышқылы (B3 не-
месе B5 витамині), оның туындылары 3,9

2936 25 000 0 – – B6 витамині жəне оның туындылары 3,9
2936 26 000 0 – – B12 витамині жəне оның туындылары 3,9

2936 29 000 1 – – – B9 витамині жəне оның туындылары; Н 
витамині жəне оның туындылары 3,9

2936 90 000 1 – – витаминдар табиғи концетраттар 3,9
2936 90 000 9 – – – өзгелері 3,9

2939 11 000 0

– – көкнəр шиінен алынған концетраттар; 
бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин 
(INN), этилморфин, эторфин (INN), героин, 
гидрокодон (INN), гидроморфон (INN), мор-
фин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), 
оксиморфон (INN), фолкодин (INN), теба-

кон (INN) жəне тебаин; осы қосылыстардың 
тұздары

3,9

2939 19 000 0 – – өзгелері 3,9

2939 20 000 0
– хин ағашының қабығынан бөлініп 

шығарылған алколоидтер жəне олардың ту-
ындылары; осы қосылыстардың тұздары

3,9

2939 30 000 0 – кофеин жəне оның тұздары 3,9
2939 41 000 0 – – эфедрин жəне оның тұздары 3,9
2939 42 000 0 – – псевдоэфедрин (INN) жəне оның тұздары 3,9
2939 43 000 0 – – катин (INN) жəне оның тұздары 3,9
2939 44 000 0 – – норэфедрин жəне оның тұздары 3,9
2939 49 000 0 – – өзгелері 3,9
2939 51 000 0 – – фенетиллин (INN) жəне оның тұздары 3,9
2939 59 000 0 – – өзгелері 3,9

2939 71 000 0
– – кокаин, экгонин, левометамфетамин, ме-
тамфетамин (INN), рацемат метамфетами-
на; тұздар, күрделі эфирлер жəне олардың 

басқа да туындылары
3,9

2939 79 000 0 – – өзгелері 3,9
2939 80 000 0 – өзгелері 3,9
3001 20 100 0 – – адамнан алынған 3,3
3001 20 900 0 – – өзгелері 5
3001 90 200 0 – – адамнан алынған 3,3
3001 90 980 0 – – – өзгелері 5
3002 20 000 1 – – қызылшаға қарсы 1,7
3002 20 000 2 – – В гепатитіне қарсы 1,7
3002 20 000 9 – – өзгелері 1,7
3002 30 000 0 – ветеринариялық вакциналар 1,7
3002 90 100 0 – – адам қаны 3,3

3002 90 300 0
– – терапевтикалық, алдын алу немесе 
диагностикалық мақсаттарда пайдалану 

үшін дайындалған жануарлар қаны
3,3

3002 90 900 0 – – өзгелері 5

3004 10 000 1

– – – негізгі əрекет жасаушы зат ретінде ам-
пициллин тригидратын немесе ампициллин 
натрий тұзын, немесе бензилпенициллиннің 

тұздары мен қосылыстарын, немесе 
карбенициллинді, немесе оксациллинді, 

немесе сулациллинді (сультамициллинді) 
немесе феноксиме-тилпенициллинді 

қамтитындар

3,3

3004 10 000 5 – – – – өзгелері 3,3

3004 10 000 6 – – – – негізгі əрекет жасаушы зат ретінде 
тек стрептомицин сульфатын қамтитын 3,3

3004 10 000 7 – – – – өзгелері 3,3
3004 10 000 8 – – – өзгелері 3,3

3004 20 000 1

– – – негізгі əрекет жасаушы зат ретінде 
тек амикацинді немесе гентамицинді, 
немесе гризеофуль– винді, немесе 

доксицилинді, немесе доксорубицинді, не-
месе канамицинді, немесе фузидиевтік 

қышқылды жəне оның натрий тұзын, немесе 
левомицетинді (хлорамфениколды) жəне 

оның тұздарын, немесе линкомицинді, неме-
се метациклинді, немесе нистатинді, немесе 
рифампицинді, немесе цефазолинді, немесе 
цефалексинді, немесе цефалотинді, немесе 

эротримициннің негізін қамтитындар

1,7

3004 20 000 2 – – – өзгелері 1,7

3004 20 000 3
– – – негізгі əрекет жасаушы зат ретінде тек 
эритромициннің негізін немесе канамицин 

сульфатын қамтитын
3,3

3004 20 000 9 – – – өзгелері 3,3

3004 39 000 1
– – – бөлшек саудамен сату үшін 

нысандарға немесе орамдарға өлшеніп 
оралған:

0

3004 39 000 9 – – – өзгелері 0
3004 41 000 0 – – эфедрин жəне оның тұздарын қамтитын 3,3

3004 42 000 0 – – псевдоэфедрин (INN) жəне оның 
тұздарын қамтитын 3,3

3004 43 000 0 – – норэфедрин жəне оның тұздарын 
қамтитын 3,3

3004 49 000 1

– – – бөлшек саудамен сату үшін 
нысандарға немесе орамдарға өлшеніп 

оралған жəне негізгі əрекет жасаушы зат 
ретінде тек: натрийдің кофеин-бензоатын 
немесе ксантинол никотинатын, немесе 

папаверинді, немесе пилокарпинді, немесе 
теоброминді, немесе теофиллинді қамтитын

3,3

3004 49 000 9 – – – өзгелері 3,3

3004 60 000 0
– өзгелер, осы топқа жазба субпозиция 
2-тармағында аталған безгекке қарсы 

белсенді (активті) заттар бар
1,7

3004 90 000 1 – – – йод немесе йодты 4 туындыларын 
қамтыған 3,3

3004 90 000 2 – – – өзгелері 1,7

3004 90 000 5 – – – йод немесе йодты4 туындыларын 
қамтыған 3,3

3006 10 100 0 – – хирургиялық дəріленіп тазартылған 
кетгут 0

3006 10 900 0 – – өзгелері 0
3006 20 000 0 – қан тобын анықтауға арналған реагенттер 3,3
3006 60 000 2 – – – өзгелері 5
3006 60 000 9 – – спермицидтердің негізінде 5
3006 92 000 0 – – жарамсыз фармацевтикалық құралдар 3

3302 10 100 0 – – – – құрамында 0,5 көл.%-дан астам 
спирт бар 3

3302 10 210 0

– – – – – құрамында сүт майлары, сахароза 
изоглюкоза, глюкоза немесе крахмал жоқ 

немесе құрамында 1,5 салм.%-дан кем сүт 
майлары, 5 салм. %-дан сахароза немесе 
изоглюкоза, 5 салм. %-дан глюкоза немесе 

крахмал бар

3

3302 10 290 0 – – – – – өзгелері 3
3302 10 400 0 – – – өзгелері 3

3307 10 000 0
– қырынардан бұрын, қырыну кезінде не-
месе қырынғаннан кейін пайдаланылатын 

құралдар
5

3307 20 000 0 – жеке мақсаттағы дезодоранттар мен анти-
перспиранттар 5

3307 30 000 0 – хош иістендірілген тұздар мен ванна 
қабылдауға арналған өзге де құрамдар 5

3307 49 000 0 – – өзгелері 5

3404 20 000 0 – полиоксиэтиленнен (полиэтиленгликол-
дан) 7,7

3505 10 100 0 – – декстриндер 5

3505 10 500 0 – – – қарапайым немесе күрделі эфирге 
айналған крахмалдар 5

3505 10 900 0 – – – өзгелері 5

3808 59 000 1
– – – 4,6-динитро-о-крезол (ДНОК (ISO)) 

немесе оның тұздары, немесе трибутилол-
лар қоспалары немесе көрсетілген заттар 

қоспалары бар
3

3824 99 580 0
– – – – шылымқұмарларға шылым шегуді 
тастауға көмектесуге арналған никотинді 

жабыстырғыштар (трансдермальдік 
жүйелер)

1,7

3825 30 000 0 – клиникалық қалдықтар 8,2

3917 21 900 1 – – – – азаматтық əуе кемелеріне5) арналған, 
фитингілері бар 3

3917 22 900 1 – – – – азаматтық əуе кемелеріне5) арналған, 
фитингілері бар 3

3917 23 900 1 – – – – азаматтық əуе кемелеріне5) арналған, 
фитингілері бар 3

3917 29 000 9 – – – өзгелері 3

3917 31 000 2 – – – азаматтық əуе кемелеріне5) арналған, 
фитингілері бар 3

3917 33 000 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне5) арналған, 
фитингілері бар 3

3917 39 000 3 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне5) 
арналған, фитингілері бар 3

3917 40 000 9 – – өзгелері 6
3921 13 100 0 – – – иілгіш 6,5 6

3921 13 900 0 – – – өзгелері 6,5 6

3926 90 970 6 – – – – – өзгелері 3
4008 29 000 0 – – өзгелері 3

4011 10 000 3 – – 16 дюймнан кем отырғызатын диамет-
рмен 10 6

4011 10 000 9 – – өзгелері 10 6

4012 11 000 0
– – жеңiл автомобильдерге арналған (жүк-

жолаушы автомобиль-фургондары мен 
спорттық автомобильдердi қоса алғанда):

15

4012 13 000 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
4012 20 000 1 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
4012 20 000 9 – – өзгелері 15 6

4016 10 000 1 – – техникалық мақсаттар үшін, азаматтық 
əуе кемелеріне арналған5) 3

4016 93 000 5 – – – өзгелері 3

4016 99 910 1 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 
техникалық мақсаттар үшін5) 3

4016 99 970 3 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 
техникалық мақсаттар үшін5) 3

4202 12 110 0
– – – – іскерлік қағаздарға арналған кейстер, 
портфельдер, мектеп сөмкелері жəне арқаға 

асатын сөмкелер жəне ұқсас бұйымдар
13,3

4202 12 190 0 – – – – өзгелері 13,3
4202 12 500 9 – – – – өзгелері 13,3

4202 12 910 0
– – – – іскерлік қағаздарға арналған кейстер, 
портфельдер, мектеп сөмкелері жəне арқаға 

асатын сөмкелер жəне ұқсас бұйымдар
13,3

4202 12 990 0 – – – – өзгелері 13,3
4202 32 100 0 – – – пластмасса табақтарынан 13,3
4202 32 900 0 – – – тоқыма материалдардан 13,3

4202 91 100 0
– – – жол сөмкелері, косметикалық заттарға 
немесе жеке гигиена жинақтарына арналған 
сөмкелер, рюкзактар жəне спорт сөмкелері

13,3

4202 91 800 0 – – – өзгелері 13,3

4202 92 110 0
– – – – жол сөмкелері, косметикалық 

заттарға немесе жеке гигиена жинақтарына 
арналған сөмкелер, рюкзактар жəне 

спорттық сөмкелер
13,3

4202 92 150 0 – – – – музыкалық аспаптарға арналған 
футлярлар 13,3

4202 92 190 0 – – – – өзгелері 13,3
4202 92 980 0 – – – – өзгелері 13,3

4203 29 100 0 – – – барлық кəсіптер үшін қорғаныс құралы 
ретінде 13,3

4407 11 150 0
– – – тегістеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 11 330 0 – – – – – «Pinus sylvestris L.» түрінің кəдімгі 
қарағайы 3

4407 11 380 0 – – – – – өзгелері 3

4407 11 930 0 – – – – – «Pinus sylvestris L.» түрінің кəдімгі 
қарағайы 3

4407 11 980 0 – – – – – өзгелері 3

4407 12 150 0
– – – тегістеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 12 310 0
– – – – – «Picea abies Karst.» түрінің кəдімгі 
шыршасы немесе еуропалық ақ самырсын 

(Abies alba Mill.)
3

4407 12 380 0 – – – – – өзгелері 3

4407 12 910 0
– – – – – «Picea abies Karst.» түрінің кəдімгі 
шыршасы немесе еуропалық ақ самырсын 

(Abies alba Mill.)
3

4407 12 980 0 – – – – – өзгелері 3

4407 19 150 0
– – – тегістеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 19 910 0 – – – – сүргіленіп өңделген 3
4407 19 980 0 – – – – өзгелері 3
4407 29 150 9 – – – – өзгелері 3
4407 29 830 9 – – – – – – өзгелері 3
4407 29 850 9 – – – – – – өзгелері 3
4407 29 950 9 – – – – – – өзгелері 3

4407 91 150 0
– – – тегістеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

5

4407 93 100 0
– – – сүргілеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 93 910 0 – – – – тегістеумен өңделген 3
4407 93 990 0 – – – – өзгелері 3

4407 94 100 0
– – – сүргілеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 94 910 0 – – – – тегістеумен өңделген 3
4407 94 990 0 – – – – өзгелері 3

4407 95 100 0
– – – сүргілеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 95 910 0 – – – – тегістеумен өңделген 3
4407 95 990 0 – – – – өзгелері 3

4407 96 100 0
– – – сүргілеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 96 400 0 – – – – тегістеумен өңделген 3

4407 96 900 1 – – – – – бойлап кесілген ағаш материал-
дары 3

4407 96 900 9 – – – – – өзгелері 3

4407 97 100 0
– – – сүргілеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 97 400 0 – – – – тегістеумен өңделген 3

4407 97 900 1 – – – – – – бойлап кесілген ағаш матери-
алдары 3

4407 97 900 2 – – – – – – өзгелері 3
4407 97 900 9 – – – – – өзгелері 3

4407 99 100 0
– – – сүргілеумен өңделген; ұштары 

жалғанған, сүргілеумен немесе тегістеумен 
өңделмеген немесе өңделген

3

4407 99 400 0 – – – – тегістеумен өңделген 3
4407 99 900 1 – – – – – жаңғақтан 3
4407 99 900 9 – – – – – өзгелері 3

4408 10 150 1 – – – – – кемінде бір сыртқы қабаты бар 
жапырақ тұқымды ағаштан жасалған 8,3

4408 10 150 2 – – – – – өзгелері 8,3

4408 10 150 3 – – – – – өзгелері, ең азы жапырақ тұқымдас 
сүйектің бip сыртқы қабаты бар 8,3

4408 10 150 4 – – – – – өзгелері 8,3
4408 10 150 9 – – – өзгелері 8,3
4408 10 910 0 – – – қарындаш дайындау үшін тақтайшалар 8,3

4408 10 980 1
– – – – – желімделген фанера (4412 тауар 
позициясы тауарларынан ерекшеленетін) 
кем дегенде сыртқы бір қабаты жапырақты 

тұқымдас ағаштардан
8,3

4408 10 980 2 – – – – – – өзгелері, ең азы жапырақ 
тұқымдас сүйектің бір сыртқы қабаты бар 8,3

4408 10 980 3 – – – – – – өзгелері 8,3
4408 10 980 9 – – – – өзгелері 8,3

4408 31 110 1
– – – – – желімделген фанера (4412 тауар 
позициясы тауарларынан ерекшеленетін) 
кем дегенде сыртқы бір қабаты жапырақты 

тұқымдас ағаштардан
5

4408 31 110 2 – – – – – өзгелері 5

4408 31 210 1
– – – – – – желімделген фанера (4412 тауар 
позициясы тауарларынан ерекшеленетін), 

кем дегенде сыртқы бір қабаты 4408 31 суб-
позицияда көрсетілген ағаштардан 

5

4408 31 210 2 – – – – – – өзгелері 5

4408 31 250 1
– – – – – – желімделген фанера (4412 тауар 
позициясы тауарларынан ерекшеленетін), 

кем дегенде сыртқы бір қабаты 4408 31 суб-
позицияда көрсетілген ағаштардан

5

4408 31 250 2 – – – – – – өзгелері 5

4408 31 300 1
– – – – – – желімделген фанера (4412 тауар 
позициясы тауарларынан ерекшеленетін), 

кем дегенде сыртқы бір қабаты 4408 31 суб-
позицияда көрсетілген ағаштардан

5

4408 31 300 2 – – – – – – өзгелері 5

4408 39 150 1

– – – – – – желімделген фанера (4412 тауар 
позициясы тауарларынан ерекшеленетін), 

кем дегенде сыртқы бір қабаты 4408 39 суб-
позициясынан кейінгі үшдефисті кіші субпо-

зицияда көрсетілген ағаштардан 

5

4408 39 150 2 – – – – – – өзгелері 5

4408 39 210 1

– – – – – – – желімделген фанера 
(4412 тауар позициясы тауарларынан 

ерекшеленетін), кем дегенде сыртқы бір 
қабаты 4408 39 субпозициясынан кейінгі 
үшдефисті кіші субпозицияда көрсетілген 

ағаштардан

5

4408 39 210 2 – – – – – – – өзгелері 5

(Жалғасы. Басы 29-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 
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4408 39 300 4

– – – – – – – – желімделген фанера 
(4412 тауар позициясы тауарларынан 

ерекшеленетін), кем дегенде сыртқы бір 
қабаты 4408 39 субпозициясынан кейінгі 
үшдефисті кіші субпозицияда көрсетілген 

ағаштардан

5

4408 39 300 5 – – – – – – – – өзгелері 5

4408 39 550 1

– – – – – – – 4408 31 субпозициясы мен 4408 
39 субпозициясынан кейінгі үшдефисті кіші 
субпозицияда көрсетілген тұқымдастардан 
басқа, Еуразиялық экономикалық одақтың 

осы топқа қосымша 2-ескертуінде 
көрсетілген тропикалық тұқымдас ағаштан 

кемінде бір сыртқы қабаты бар.

5

4408 39 550 3 – – – – – – – өзгелері, ең азы тропикалық 
тұқымдас сүйектің бір сыртқы қабаты бар 11,7

4408 39 550 4 – – – – – – – өзгесі 5

4408 39 550 5

– – – – – – – 4408 31 субпозициясы мен 4408 
39 субпозициясынан кейінгі үшдефисті кіші 
субпозицияда көрсетілген тұқымдастардан 
басқа, Еуразиялық экономикалық одақтың 

осы топқа қосымша 2-ескертуінде 
көрсетілген тропикалық тұқымдас ағаштан 

кемінде бір сыртқы қабаты бар.

5

4408 39 550 7 – – – – – – – өзгелері 5

4408 39 850 1

– – – – – – – – – 4408 31 субпозиция-
сы мен 4408 39 субпозициясынан кейінгі 
үшдефисті кіші субпозицияда көрсетілген 

тұқымдастардан басқа, Еуразиялық 
экономикалық одақтың осы топқа қосымша 

2-ескертуінде көрсетілген тропикалық 
тұқымдас ағаштан кемінде бір сыртқы 

қабаты бар.

5

4408 39 850 3 – – – – – – – – – өзгелері, ең азы тропикалық 
тұқымдас сүйектің бір сыртқы қабаты бар 11,7

4408 39 850 4 – – – – – – – – – өзгесі 5

4408 39 850 5

– – – – – – – – – 4408 31 субпозиция-
сы мен 4408 39 субпозициясынан кейінгі 
үшдефисті кіші субпозицияда көрсетілген 

тұқымдастардан басқа, Еуразиялық 
экономикалық одақтың осы топқа қосымша 

2-ескертуінде көрсетілген тропикалық 
тұқымдас ағаштан кемінде бір сыртқы 

қабаты бар.

5

4408 39 850 7 – – – – – – – – – өзгелері 5

4408 39 950 1

– – – – – – – – – 4408 31 субпозиция-
сы мен 4408 39 субпозициясынан кейінгі 
үшдефисті кіші субпозицияда көрсетілген 

тұқымдастардан басқа, Еуразиялық 
экономикалық одақтың осы топқа қосымша 

2-ескертуінде көрсетілген тропикалық 
тұқымдас ағаштан кемінде бір сыртқы 

қабаты бар.

5

4408 39 950 3 – – – – – – – – – өзгелері, ең азы тропикалық 
тұқымдас сүйектің бір сыртқы қабаты бар 11,7

4408 39 950 4 – – – – – – – – – өзгесі 5

4408 39 950 5

– – – – – – – – – 4408 31 субпозиция-
сы мен 4408 39 субпозициясынан кейінгі 
үшдефисті кіші субпозицияда көрсетілген 

тұқымдастардан басқа, Еуразиялық 
экономикалық одақтың осы топқа қосымша 

2-ескертуінде көрсетілген тропикалық 
тұқымдас ағаштан кемінде бір сыртқы 

қабаты бар.

5

4408 39 950 7 – – – – – – – – – өзгелері 5

4408 90 150 1 – – – – – – өзгелері, ең азы үйеңкi, құбыжық 
жəне қайың сүйектің бір сыртқы қабаты бар 11,7

4408 90 150 2 – – – – – – өзгелері 11,7

4408 90 850 1
– – – – – – – – өзгелері, ең азы үйеңкi, 

құбыжық жəне қайың сүйектің бір сыртқы 
қабаты бар

11,7

4408 90 850 2 – – – – – – – – өзгелері 11,7

4408 90 950 1
– – – – – – – – өзгелері, ең азы үйеңкi, 

құбыжық жəне қайың сүйектің бір сыртқы 
қабаты бар

11,7

4408 90 950 2 – – – – – – – – өзгелері 11,7

4410 11 100 0 – – – тегістеуден басқа, өңделмеген немесе 
одан əрі өңдеусіз 5

4410 11 900 0 – – – өзгелері 5

4410 12 100 0 – – тегістеуден басқа өңделмеген немесе 
одан əрі өңдеусіз 5

4410 12 900 0 – – – өзгелері 5
4410 19 000 1 – – – вафельді тақтайшалар 5

4410 19 000 2 – – – – тегістеуден басқа өңделмеген немесе 
одан кейінгі өңдеусіз 5

4410 19 000 8 – – – – өзгелері 5
4410 90 000 0 – өзгелері 5

4412 10 000 2 – – – – өзгелері, ең азы жапырақ тұқымдас 
сүйектің бір сыртқы қабаты бар 11

4412 10 000 4
– – Еуразиялық экономикалық одақтың осы 
топқа қосымша 2-ескертуінде көрсетілген 

тропикалық тұқымдас сүректен кемінде бір 
сыртқы қабаты бар өзгелері

5

4412 31 900 9 – – – – өзгелері 11

4412 33 000 0

– – сүректен жасалған қандыағаш (Alnus 
spp.), шаған (Fraxinus spp.), шамшат (Fagus 
spp.), қайың (Betula spp.), шие (Prunus spp.), 
талшын (Castanea spp.), шегіршін (Ulmus 
spp.), эвкалипт (Eucalyptus spp.), гикори 

(Carya spp.), атбас талшын (Aesculus spp.), 
жөке (Tilia spp.), үйеңкі (Acer spp.), емен 

(Quercus spp.), шынар (Platanus spp.), терек 
жəне көктерек (Populus spp.), инеш (Robinia 
spp.), қызғалдақ ағаш (Liriodendron spp.) не-
месе жаңғақ (Juglans spp.) түрі жапырақты 
тұқымдастардың кем дегенде сыртқы бip 

қабаты бар өзгесі:

11

4412 34 000 0
– – сүректен жасалған 4412 33 субпозицияда 
аталмаған жапырақты тұқымдастардың кем 

дегенде сыртқы бip қабаты бар өзгесі:
11

4412 94 100 1
– – – – Еуразиялық экономикалық одақтың 

осы топқа қосымша 2-ескертуінде 
көрсетілген тропикалық тұқымдас сүректен 

кемінде бір сыртқы қабаты бар 
5

4412 94 900 0 – – – өзгелері 5

4412 99 300 1
– – – – Еуразиялық экономикалық одақтың 

осы топқа қосымша 2-ескертуінде 
көрсетілген тропикалық тұқымдас сүректен 

кемінде бір сыртқы қабаты бар 
5

4412 99 500 9 – – – – – – өзгелері 5
4412 99 850 0 – – – – өзгелері 5
4504 90 800 0 – – өзгелері 3
4701 00 100 0 – термо-механикалық сүрек салмағы 6
4701 00 900 0 – өзгелері 6
4703 11 000 0 – – қылқан жапырақты тұқымдастардан 6
4703 19 000 0 – – жапырақты тұқымдастардан 6
4703 29 000 9 – – – өзгесі 6
4704 11 000 0 – – қылқан жапырақты тұқымдастардан 6
4704 19 000 0 – – жапырақты тұқымдастардан 6
4704 21 000 0 – – қылқан жапырақты тұқымдастардан 6
4704 29 000 0 – – жапырақты тұқымдастардан 6

4705 00 000 0 Қайнатудың механикалық жəне химиялық 
əдістері ұштастырылған сүрек салмағы 6

4802 10 000 0 – қолдан құйылған қағаз бен картон 9

4802 40 100 0
– – құрамында талшықтар жоқ, механикалық 

əдіспен алынған немесе құрамында сон-
дай талшықтар талшықтардың жалпы 

массасының 10 %-дан артық емес
9

4802 54 000 1 – – – 1 м2 массасы 15 г-нан аспайтын, тра-
фарет жасау үшін қолданылатын қағаз 9

4803 00 100 0 – целлюлоза мақтасы 5
4803 00 310 9 – – – өзгелері 5
4803 00 390 0 – – 25 г-нан артық 5
4803 00 900 0 – өзгелері 5
4804 31 580 0 – – – – өзгелері 9
4804 31 800 0 – – – өзгелері 9
4804 39 510 0 – – – – массада бірқалыпты ағартылған 9
4804 39 580 0 – – – – өзгелері 9
4804 39 800 0 – – – өзгелері 9
4806 10 000 0 – өсімдік жарғағы 6
4809 90 000 0 – өзгелері 7,5
4810 13 000 4 – – – – өзгелері 0

4810 13 000 5
– – – – фотосезгіш қағаз немесе картонға 
негіз ретінде қолданылатын бариттенген 

қағаз жəне картон
0

4810 13 000 9 – – – – өзгелері 0

4810 22 000 1
– – – ені 15 см-нен артық орамда немесе 

бір жағының өлшемі 36 см-нен артық, екінші 
жағынан 15 см-нен артық кең түрдегі бетте

9

4811 10 000 0 – гудронидтелеген, битуминидтелеген неме-
се асфальттенген қағаз жəне картон 5

4811 49 000 0 – – өзгелері 5

4811 51 000 1
– – – өлшемі бойынша қиылған немесе 

қиылмаған негізгі қағаздан немесе картон-
нан жасалған еденге арналған жабындылар

6

4811 59 000 1
– – – өлшем бойынша қиылған немесе 

қиылмаған қағаз немесе картон негіздегі 
еденге арналған жабындар

3

4811 59 000 9 – – – басқа 3

4811 60 000 0
– балауыз, парафин, стеарин, май немесе 
глицеринмен қапталған немесе сіңдірілген 

қағаз жəне картон
6

4812 00 000 0 Қағаз массадан жасалған блоктар, плиталар 
жəне сүзгіш пластиналар 6

4814 20 000 0

– қағаздан тұратын, өңі түйіршікті өрнекпен 
қапталған, боялған, басылған суретпен не-
месе басқа əдіспен пластмасса қабығымен 

сəнделген түсқағаздар жəне ұқсас 
қабырғалық жабындар

5

4816 20 000 0 – өзі көшірілетін қағаз 6
4816 90 000 0 – өзгелері 6
4817 10 000 0 – конверттер 9,2

4817 20 000 0
– хаттарға арналған карточкалар, суреттері 

жоқ ашық хаттар жəне хат жазысуға 
арналған карточкалар

6

4817 30 000 0
– қағаздан немесе картоннан жасалған, 

қағаз, кеңсе жабдықтары салынған қораптар, 
сөмкелер, футлярлар жəне компендиумдер

6

4818 20 100 0
– – мұрын орамалдары жəне косметикалық 

майлықтар немесе бетке арналған 
майлықтар

9,2

4818 20 910 0 – – – орамда 9,2
4818 20 990 0 – – – басқа 6
4818 30 000 0 – дастарқандар жəне майлықтар 5
4818 50 000 0 – киім-заттары жəне киімге керек-жарақтар 5

4820 10 100 0
– – тіркеу журналдары, бухгалтерлік 

кітаптар, тапсырыс кітаптары жəне түбіртек 
кітапшалар

9,2

4820 10 300 0 – – жазба кітапшалар, хаттар мен естелік 
жазбаларға арналған блокноттар 9,2

4820 10 500 0 – – күнделіктер 9,2
4820 10 900 0 – – өзгелері 9,2
4820 20 000 0 – дəптерлер 9,2

4820 30 000 0 – шешілетін мұқабалар (кітаптарға арналған 
тыстардан басқа), папкалар мен тез тікпелер 6

4820 40 000 0 – өзі көшірілетін іс бланктері жəне бет-
бетпен салынған көшірмелік жинақтар 9,2

4820 50 000 0 – үлгілерге немесе коллекцияларға арналған 
альбомдар 9,2

4820 90 000 0 – өзгелері 9,2
4823 61 000 0 – – бамбуктан жасалған 9
4823 69 900 0 – – – өзгелері 9

4823 70 100 0 – – жұмыртқаларды салуға арналған 
құйылған легендер жəне қораптар 9

4823 70 900 0 – – өзгелері 9

4823 90 859 5
– – – – – 4811 тауар позициясына 

енгізілмеген, көлем бойынша кесілген неме-
се кесілмеген, негізі қағаз немесе картоннан 

жасалған еден жабындылары
6

4823 90 859 6
– – – – – 4811 тауар позициясына 

енгізілмеген, желіммен немесе өздігінен жа-
бысатын қағаз немесе картон

6

4908 10 000 0 – шыныға айналуға қабілетті аудармалық 
суреттер (декалькомания) 6

4908 90 000 0 – басқалар 6

4909 00 000 0

Басылған немесе суретті пошталық ашық 
хаттар; басылған құттықтаулары, жолдау-
лары немесе хабарламалары бар карточ-
калар, суретті немесе суретсіз, конвертпен 
немесе конвертсіз, көріктендірілген немесе 

көріктендірілмеген

8

4910 00 000 0 Барлық түрлердегі басылған күнтізбелер, 
үзбеліні қоса 8

4911 99 000 0 – – өзгелері 8
5309 11 100 0 – – – ағартылмаған 8
5309 11 900 0 – – – ағартылған 8
5309 19 000 0 – – өзгелері 8
5309 21 000 0 – – ағартылмаған немесе ағартылған 8
5309 29 000 0 – – өзгелері 8
5310 90 000 0 – өзгелері 8
5311 00 100 0 – рама талшықтарынан жасалған 8
5311 00 900 0 – өзгелері 8
5407 10 001 0 – – арамидтерден жасалған маталар 10
5407 10 009 0 – – өзгелері 10
5501 10 000 1 – – аpамидтерден 8

5603 14 100 1
– – – – тоқыма емес материалдар негізінде 

поливинилхлорид жамылғысы бар 
асханалық клеенка

8

5603 94 100 1
– – – – тоқыма емес материалдар негізінде 

поливинилхлорид жамылғысы бар 
асханалық клеенка

8

5904 10 000 0 – линолеум 13,3

5904 90 000 1 – – инені қадау тəсілімен алынған кигіз 
негізімен

10 қосқанда 1 кг үшін 
0,075 евро

5907 00 000 0

Өзге тəсiлдермен сiңiрiлген немесе 
жабындыланған тоқыма материалдар; 

театрлық сəндемелер, көркем сурет студия-
лары немесе ұқсастар үшін түр қалқа болып 

табылатын безелген кенептер

3

6101 20 100 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6101 20 900 0
– – күртешелер (шаңғылықтарды қоса 

алғанда), жұқа күртелер, қалың күртелер 
жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6101 30 100 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6101 30 900 0
– – күртешелер (шаңғылықтарды қоса 

алғанда), жұқа күртелер, қалың күртелер 
жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6101 90 200 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6101 90 800 0
– – күртешелер (шаңғылықтарды қоса 

алғанда), жұқа күртелер, қалың күртелер 
жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6102 10 100 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6102 20 100 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6102 30 100 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6102 30 900 0
– – күртешелер (шаңғылықтарды қоса 

алғанда), жұқа күртелер, қалың күртелер 
жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6102 90 100 0 – – пальто, қысқа пальто, желбейлер, 
жадағайлар жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6102 90 900 0
– – күртешелер (шаңғылықтарды қоса 

алғанда), жұқа күртелер, қалың күртелер 
жəне ұқсас бұйымдар

15, бірақ 1 кг 2 евро-
дан кем емес 

6107 29 000 0 – – өзге де тоқыма материалдарынан 13,8, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес

6114 20 000 0 – мақта-мата иiрiмжiптерден жасалғандар 13,8, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес

6114 30 000 0 – химиялық жіптерден жасалғандар 13,8, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес

6117 10 000 0
– шəлілер, мойын орамалдары, кашне-

лер, жамылғылар, бетперделер жəне ұқсас 
бұйымдар

15, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес 

6117 80 100 9 – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес 

6117 80 800 9 – – – өзгелері 15, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес 

6117 90 000 0 – бөлшектері 15, бірақ 1 кг 1,5 ев-
родан кем емес 

6201 12 100 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 12 900 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 13 100 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 13 900 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 19 000 0 – – өзге де тоқыма материалдардан 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 92 000 0 – – мақта-мата жіптерінен 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 93 000 0 – – химиялық жіптерден 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6201 99 000 0 – – өзге де тоқыма материалдарынан 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 12 100 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 12 900 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 13 100 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 13 900 0 – – – бір бұйымның салмағы 1 кг-нан аспай-
тын

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 19 000 0 – – өзге де тоқыма материалдардан 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 92 000 0 – –мақта-мата жіптерінен 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6202 93 000 0 – – химиялық жіптерден 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 12 000 0 – – синтетикалық жіптерден 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 19 100 0 – – – жүн иiрiмжiптен мақта-мата 
иірімжіптерден жасалғандар

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 22 100 0 – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 22 800 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 23 800 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 29 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 29 180 0 – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 29 900 0 – – – өзге де тоқыма материалдардан 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 32 100 0 – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 33 100 0 – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 39 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 41 900 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 42 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 42 310 0 – – – – – денимнен немесе джинсилік ма-
талардан

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 42 330 0 – – – – – түгі қиылған шибарқыт– кордтан 
жасалғандар

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 42 350 0 – – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 42 590 0 – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 42 900 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 43 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 43 190 0 – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 43 310 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 49 110 0 – – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6203 49 190 0 – – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 13 000 0 – – синтетикалық жіптерден 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 22 100 0 – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 22 800 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 23 100 0 – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 23 800 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 29 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 29 900 0 – – – өзге де тоқыма материалдардан 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 42 000 0 – –мақта-мата жіптерінен 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 59 100 0 – – – жасанды жіптерден 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 62 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 62 310 0 – – – – – денимнен немесе джинсилік ма-
талардан

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 62 330 0 – – – – – түгі қиылған шибарқыт– кордтан 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 62 900 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 63 110 0 – – – – өндірістік жəне кəсіптік 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 63 180 0 – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 63 900 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6204 69 390 0 – – – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6205 90 800 9 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6208 19 000 1 – – –мақта-мата жіптерінен 15

6211 20 000 0 – шаңғылық костюмдер 13, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 32 310 0 – – – – алдыңғы жағы да бірдей материал-
дан жасалған

13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 32 410 0 – – – – – жоғарғы бөлігі 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 32 420 0 – – – – – төменгі бөліктері 10 6

6211 32 900 0 – – – өзгелері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 33 410 0 – – – – – жоғарғы бөліктері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 33 420 0 – – – – – төменгі бөліктері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 43 410 0 – – – – – жоғарғы бөліктері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6211 43 420 0 – – – – – төменгі бөліктері 13,8, бірақ 1 кг 1,4 ев-
родан кем емес

6212 10 900 0 – – өзгелері 13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6212 20 000 0 – белдіктер жəне белдік-қысқа дамбалдар 13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6212 30 000 0 – грациялар 13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6212 90 000 0 – өзгелері 13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6213 20 000 0 –мақта-мата жіптерінен 15
6213 90 000 0 – өзге де тоқыма материалдардан 15

6214 10 000 0 – жібек жіптерден немесе жібек 
қалдықтарынан жасалған

13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6214 20 000 0 – жүн жiптен немесе жануарлардың жұқа 
қылынан жасалған жіптен

13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6214 30 000 0 – синтетикалық жіптерден жасалғандар 13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6214 40 000 0 – жасанды жіптерден 13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6214 90 000 0 – өзге де тоқыма материалдардан 
жасалғандар

13, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6215 10 000 0
– жібек жіптерден немесе жібек 
қалдықтарынан жасалған жіптен 

жасалғандар
15

6215 20 000 0 – химиялық жіптерден 15
6215 90 000 0 – өзге де тоқыма материалдардан 15

6217 10 000 0 – керек-жарақтар 13,8, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6217 90 000 0 – бөліктері 13,8, бірақ 1 кг 1,2 ев-
родан кем емес

6301 20 100 0 – – машинамен немесе қолдан тоқылған 
трикотаж 15

6301 20 900 9 – – – өзгелері 15

6301 30 100 0 – – машинамен немесе қолдан тоқылған 
трикотаж 15

6301 40 100 0 – – машинамен немесе қолдан тоқылған 
трикотаж 15

6301 40 900 0 – – өзгелері 15

6301 90 100 0 – – машинамен немесе қолдан тоқылған 
трикотаж 15

6301 90 900 0 – – өзгелері 15
6302 10 000 9 – – өзге де тоқыма материалдарынан 14,7

6302 22 100 0 – – – мата емес материалдардан 
жасалғандар 14,7

6302 22 900 0 – – – өзгелері 14,7

6302 29 100 0 – – – зығырдан иірілген жіптен немесе рами 
талшығынан жасалғандар 14,7

6302 29 900 0 – – – өзге де тоқыма материалдардан 14,7
6302 32 900 0 – – – өзгелері 14,7
6302 39 200 1 – – – – зығырдан 14,7
6302 39 200 9 – – – – рами талшығынан 14,7

6302 40 000 0 – машинамен немесе қолдан тоқылған три-
котаж асханалық жаймалар 14,7

6302 51 000 1 – – – зығыр қосқанда 14,7

6302 53 100 0 – – – мата емес материалдардан 
жасалғандар 14,7

6302 53 900 0 – – – өзгелері 14,7
6302 59 900 0 – – – өзгелері 14,7
6302 91 000 0 – –мақта-мата жіптерінен 14,7

6302 93 100 0 – – – мата емес материалдардан 
жасалғандар 14,7

6302 99 100 0 – – – зығырдан иiрiлген жiптерiнен 14,7
6303 12 000 0 – – синтетикалық жіптерден жасалғандар 14,7

6303 19 000 0 – – өзге де тоқыма материалдардан 
жасалғандар 14,7

6303 99 100 0 – – – мата емес материалдардан 
жасалғандар 14,7

6304 11 000 0 – – машинамен немесе қолдан тоқылған 
трикотаж 14,7

6304 19 300 0 – – – зығырдан иірілген жіптен немесе рами 
талшығынан жасалғандар 14,7

6304 19 900 0 – – – өзге де тоқыма материалдардан 14,7

6310 10 000 1
– – жүннен иiрiлген жiптен немесе 

жануарлардың биязы немесе қылшықты 
қылынан тоқылған иірімжіптен

16,8

6310 10 000 2 – – зығырдан немесе мақта-мата иірімжіптен 
жасалғандар 16,8

6401 92 100 0 – – – резеңкелі қонышы бар
16, бірақ 1 

пара 0,62 евродан 
кем емес 

6404 19 100 0 – – – бөлме кебісі мен өзгелері да үйде 
киетін аяқ киім 1 жұп үшін 0,52 евро

6704 20 000 0 – адам шашынан жасалғандар 5

6802 10 000 0

– барынша үлкен қыры 7 см-ден кем емес 
мөлшерлі жағымен шаршыға кірігетін тік 
бұрыш немесе тік бұрыш емес плитка-
лар, кубиктер (шаршыны қоса алғанда) 
жəне осыған ұқсас бұйымдар; қолдан 

сырланған түйіршіктер, үгінділер жəне ұнтақ

13

6802 29 000 1 – – – өзге де əктастар 13
6802 92 000 0 – – өзге де əктастар 13

6802 99 100 0
– – – таза салмағы 10 кг немесе одан да көп 
жылтыратылған, сəндендірілген немесе ке-

суден басқа, өзге де өңдеуден өткен
13

6803 00 100 0 – төбе мен қабырғалар үшін арналған ма-
териалдар 13

6803 00 900 0 – өзгелері 13

6804 10 000 0 – тегістеуге, қайрауға немесе уатуға 
арналған диірмен тастар мен қайрақ тастар 13

6804 22 120 0 – – – – – арматураланбаған 13

6804 22 300 0 – – – – қыш немесе силикаттық материал-
дардан жасалған 13

6804 22 500 0 – – – – өзге материалдардан жасалған 13
6804 22 900 0 – – – өзгелері 13
6804 23 000 0 – – табиғи тастардан жасалған 13

6804 30 000 0 – қолдан қайрауға немесе жалтыратуға 
арналған тастар 13

6808 00 000 0

Панельдер, тақталар, тақташалар, блоктар 
жəне цементпен, гипспен немесе өзге де 
минералдық байланыстырғыш заттаpмен 

агломерацияланған өсiмдiк талшықтарынан, 
сабаннан немесе жаңқалардан, 

жоңқалардан, бөлшектерден, үгiндiлерден 
немесе басқа да ағаш қалдықтарынан 

жасалған ұқсас бұйымдар

13

6810 11 100 0
– – – жеңілдетілген бетоннан (ұсатылған 

пемзалы, түйіршіктендірілген қож негіздегі 
жəне т.б.)

13

6810 11 900 0 – – – өзгелері 13

6810 91 000 0
– – тұрғын үй құрылысын қоса алғанда 

құрылысқа арналған құрама құрылыс блок-
тары

13

6811 40 000 1
– – гофрленген табақтар; түтiктер, 
түтiкшелер жəне оларға арналған 

фитингілер
13

6811 89 000 1 – – – түтiктер, түтiкшелер жəне оларға 
арналған фитингілер 13

6812 80 100 0
– – өңделген талшық; крокидолиттің неме-
се крокидолит пен магний карбонатының 

негізінде қоспалар
13

6812 80 900 1

– – – иірімжіптер мен жіптер; өрілген не-
месе өрілмеген арқандар мен баулар; 
маталар мен трикотаж материалдар; 

киімдер, киімдердің керек-жарақтары, аяқ 
киім жəне бас киімдер; қағаз, қалың картон 
жəне киіз немесе фетр; табақтардағы не-
месе орамдағы нығыздалған крокидолит 

талшықтарынан жасалған тығыздауыш ма-
териал

13

6812 80 900 2 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

6812 80 900 9 – – – – өзгелері 13

6812 92 000 0 – – қағаз, қалың картон жəне киiз, неме-
се фетр 13

6812 93 000 0
– – нығыздалған асбесттен жасалған 

табақтар немесе рулондардан жасалған 
тығыздауыш материалдар

13

6812 99 100 0
– – – өңделген асбест талшықтары; асбест 
немесе асбест пен магний карбонатының 

негізіндегі қоспалар
13

6812 99 900 1
– – – – иірімжіп жəне жіп; өрілген немесе 
өрілмеген арқандар мен баулар; маталар 

мен трикотаж материалдар
13

6812 99 900 2 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

6812 99 900 9 – – – – – өзгелері 13
6813 20 000 1 – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3
6813 81 000 1 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3
6813 89 000 1 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3
6813 89 000 9 – – – өзгелері 13

6902 10 000 0
– MgO-ға, СаО-ға немесе Сr2O3-ға қайта 

алғанда жеке немесе бiрге алынған Mg, Са 
немесе Сr элементтерiнiң 50 салм. %-дан 

астамын қамтитын
9,6

6902 20 100 0 – – кремнеземнiң (SiO2) 93 салм. % немесе 
одан да астамын қамтитын 9,6

6902 20 910 0
– – – 7 салм. %-дан артық, бірақ кемінде 
45 салм. % балшық– топырақты (Аl2О3) 

құрайтын
9,6

6902 20 990 0 – – – өзгелері 9,6
6902 90 000 0 – өзгелері 9,6
6913 10 000 0 – фарфордан 8
7001 00 910 0 – – оптикалық шыны 12,2
7001 00 990 0 – – өзгелері 13
7002 10 000 0 – шарлар 10
7002 20 100 0 – – оптикалық шыныдан жасалған 13
7002 20 900 0 – – өзгелері 12,2

7002 31 000 0 – – қорытылған кварцтан немесе басқа да 
қорытылған кремнеземдерден жасалған 13

7002 32 000 0
– – 0 С-тан 300 С-қа дейiнгi температура-

лар аралығында К-ға 5x10-6-дан аспайтын 
сызықтық кеңею коэффициентi бар өзге де 

шыныдан жасалған
13

7003 12 100 0 – – – оптикалық шыныдан 10
7003 19 100 0 – – – оптикалық шыныдан 12,2
7004 20 100 0 – – оптикалық шыны 12,2
7007 21 800 9 – – – – өзгелері 13
7010 90 100 9 – – – өзгелері 12,2
7010 90 210 0 – – – шыны түтікшелерден дайындалған 12,2
7010 90 310 0 – – – – 2,5 л жəне одан көп 12,2
7010 90 410 0 – – – – – – – – 1 л немесе одан көп 12,2

7010 90 450 0 – – – – – – – – 0,15 л немесе одан көп, бірақ 
0,33 л-ден аспайтын 12,2

7010 90 510 0 – – – – – – – – 1 л немесе одан көп 12,2

7010 90 550 0 – – – – – – – – 0,15 л немесе одан көп, бірақ 
0,33 л-ден аспайтын 12,2

7010 90 610 1 – – – – – – – – 0,25 л жəне одан көп, бірақ 
0,33 л-ден аспайтын 12,2

7010 90 610 9 – – – – – – – – өзгелері 12,2

7010 90 910 1 – – – – – – – номиналды сыйымдылығы 0,33 
л-ден көп 12,2

7010 90 910 2 – – – – – – – номиналды сыйымдылығы 0,15 
л-ден көп, бірақ 0,33 л-ден аспайтын 12,2

7010 90 990 1 – – – – – – – номиналды сыйымдылығы 0,33 
л-ден көп 12,2

7010 90 990 2 – – – – – – – номиналды сыйымдылығы 0,15 
л-ден көп, бірақ 0,33 л-ден аспайтын 12,2

7011 10 000 0 – электрмен жарықтандыру жабдықтары 
үшiн 13

7011 90 000 0 – өзгелері 13

7014 00 000 0
Белгі беру құралдарына арналған шыны 

бұйымдары жəне оптикалық өңделмеген шы-
ныдан жасалған оптикалық эпелинттер (7015 
тауар позициясына енгізілгендерден басқа)

12,2

7015 90 000 0 – өзгелері 12,2
7016 90 400 1 – – – ойық шыныдан немесе көбікшыныдан 12,2
7016 90 700 1 – – – ойық шыны немесе көбікшыны 12,2

7017 10 000 0 – қорытылған кварцтан немесе басқа да 
қорытылған кремнеземдерден жасалған 3,3

7018 10 110 0 – – – оймышталған жəне механикалық 
жылтылдатылған 12,2

7018 10 190 0 – – – өзгелері 12,2
7018 10 300 0 – – інжуге ұқсатылған бұйымдар 12,2

7018 10 510 0 – – – кесілген жəне механикалық 
жылтылдатылған 12,2

7018 10 590 0 – – – өзгелері 12,2
7018 10 900 0 – – өзгелері 12,2

7018 20 000 0 – диаметрi 1 мм-ден аспайтын шыны микро-
сфералар 12,2

7018 90 100 0 – – шыны көздер; шыныдан жасалған шағын 
бұйымдар 12,2

7018 90 900 0 – – өзгелері 12,2

7019 11 000 0 – – ұзындығы 50 мм-ден аспайтын штапель-
денген талшық 11

7019 12 000 0 – – созба 11
7019 19 100 1 – – – – таспалар 8
7019 19 100 9 – – – – өзгелері 11
7019 19 900 1 – – – – таспалар 8
7019 19 900 9 – – – – өзгелері 8
7019 31 000 0 – – төсеніштер 8
7019 39 000 8 – – – – өзгелері 8

7019 90 000 1 – – ақтарылған немесе бумадағы тоқыма 
емес талшықтар 7,5

7020 00 080 0 – – өндірісте аяқталған 13
7102 39 000 0 – – өзгелері 5
7103 91 000 0 – – лағылдар, жақұттар жəне зүміреттер 8

7107 00 000 0
Қымбат бағалы емес, күміс жалатылған, 

жартылай өнделген, одан əрі өңделмеген 
металдар 

8

7108 13 100 0
– – – шыбықтар, сымдар мен профильдер; 

пластиналар; кез келген негізді есептемеген-
де, қалыңдығы 0,15 мм–ден астам табақтар 

мен жолақтар
11,8

7108 13 800 0 – – – өзгелері 8

7110 11 000 1
– – – балқыманың 1000 бөлшегіне 

құрамында кем дегенде 995 алтын бөлшегі 
бар құймада

8

7110 11 000 9 – – – өзгелері 8 5

7110 19 100 0
– – – шыбықтар, сымдар мен профильдер; 

пластиналар; кез келген негізді есептемеген-
де, қалыңдығы 0,15 мм– ден астам табақтар 

мен жолақтар немесе ленталар
8

7110 19 800 1
– – – – құбырлар, трубкалар мен қуыс 

қалыптар; кез келген негізді санамағанда 
қалыңдығы 0,15 мм аспайтын жұқа парақтар 

мен сызықтар (фольга)
8

7110 19 800 9 – – – – өзгелері 8

7110 21 000 1
– – – балқыманың 1000 бөлшегіне 

құрамында кем дегенде 995 алтын бөлшегі 
бар құймада

8

7110 21 000 9 – – – өзгелері 8 5

7111 00 000 0
Платина жалатылған, өңделмеген немесе 

жартылай өнделген қымбат бағалы емес ме-
талдар, күміс немесе алтын

8

7113 19 000 0
– – гальванды қаптамалары бар немесе 

жоқ, өзгелері да қымбат бағалы металдар 
жалатылған немесе жалатылмаған, өзге де 

қымбат бағалы металдардан жасалған
5

7114 20 000 0 – қымбат бағалы металдар жалатылған 
қымбат бағалы емес металдардан жасалған 10

7116 20 110 0

– – толығымен табиғи бағалы тастардан не-
месе жартылай бағалы тастардан жасалған, 

қыстырғыштары немесе өзге заттарсыз 
бекітілуі жоқ алқалар, білезіктер жəне өзге 

бұйымдар 

10

7116 20 800 0 – – өзгелері 10
7117 90 000 0 – өзгелері 13

7118 10 000 0 – заңды төлем құралы ретінде саналмайтын 
монеталар (алтыннан басқа) 8

7118 90 000 0 – өзгелері 8
7205 29 000 0 – – өзгелерi 3
7207 11 110 0 – – – – автомат болаттан 3
7207 11 900 0 – – – соғылған 3
7207 12 900 0 – – – соғылған 3

7207 19 120 0 – – – – тегістелген немесе үздіксіз құюдан 
алынған 1,7

7207 19 190 0 – – – – соғылған 3
7207 19 800 0 – – – өзгелерi 3
7207 20 110 0 – – – – автомат болаттан 1,7

7207 20 150 0 – – – – – 0,25 салм.% немесе одан да көп, 
бірақ 0,6 салм.%-дан кем көмiртегi бар 3

7207 20 170 0 – – – – – 0,6 салм.% немесе одан да көп 
көмiртегi бар 3

7207 20 190 0 – – – соғылған 3

7207 20 320 0 – – – тегістелген немесе үздіксіз құюдан 
алынған 3

7207 20 390 0 – – – соғылған 3

7207 20 520 0 – – – тегістелген немесе үздіксіз құюдан 
алынған 1,7

7207 20 590 0 – – – соғылған 3
7210 12 800 0 – – – өзгелері 1,7

7210 70 100 0
– – ақ қаңылтыр жəне гальванды немесе 

басқа да хром оксидтермен немесе хроммен 
жəне хром оксидтермен қапталған,лакталған 

бұйымдар
1,7

7210 70 800 0 – – өзгелері 1,7
7210 90 300 0 – – жалатылған 1,7
7210 90 800 0 – – өзгелері 1,7
7212 10 900 0 – – өзгелері 1,7

7212 40 200 0

– – ақ қаңылтыр, лакталған басқа, одан 
əрі өңделмеген; гальванды немесе хром 
тотықтарымен басқалай немесе хром-

мен жəне хром тотықтарымен қапталған, 
лакталған

1,7

7212 40 800 0 – – өзгелері 1,7
7212 60 000 0 – жалатылған 1,7
7213 20 000 0 – өзге де автомат болаттан алынған 1,7
7214 30 000 0 – өзге де автомат болаттан жасалған 1,7
7218 10 000 9 – – өзгелерi 1,7

7218 91 100 0 – – – 2,5 салм.% немесе астам көп никелі 
бар 1,7

7218 91 800 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7

7218 99 110 0 – – – – басылған немесе үздіксіз құюдан 
алынған 1,7

7218 99 190 0 – – – – соғылған 1,7

7218 99 200 0 – – – – басылған немесе үздіксіз құюдан 
алынған 1,7

7218 99 800 0 – – – – соғылған 1,7
7219 11 000 0 – – қалыңдығы 10 мм-ден астам 1,7

7219 12 100 0 – – – 2,5 салм.%-дан немесе одан астам 
никелі бар 1,7

7219 12 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан аз никелі бар 1,7

7219 13 100 0 – – – 2,5 салм.% немесе одан астам никелі 
бар 1,7

7219 13 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7

7219 14 100 0 – – – 2,5 салм.% немесе одан астам никелі 
бар 1,7

7219 14 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7
7219 21 100 9 – – – – өзгелері 1,7
7219 21 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7
7219 22 100 9 – – – – өзгелері 1,7
7219 24 000 9 – – – өзгелері 1,7
7219 31 000 0 – – қалыңдығы 4,75 мм немесе одан астам 1,7
7219 32 100 9 – – – – өзгелері 1,7
7219 32 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7
7219 33 100 9 – – – – өзгелері 1,7
7219 33 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7
7219 34 100 9 – – – – өзгелері 1,7
7219 34 900 9 – – – – өзгелері 1,7

7219 35 100 0 – – – 2,5 салм.% немесе одан астам никелі 
бар 1,7

7219 35 900 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7
7219 90 200 0 – – перфориленген 1,7
7219 90 800 9 – – – өзгелері 1,7
7220 11 000 9 – – – өзгелері 1,7
7220 12 000 0 – – қалыңдығы 4,75 мм-ден кем 1,7

7220 20 210 0 – – – 2,5 салм.% немесе одан астам никелі 
бар 1,7

7220 20 290 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7

7220 20 410 0 – – – 2,5 салм.% немесе одан астам никелі 
бар 1,7

7220 20 490 9 – – – – өзгелері 1,7
7220 20 810 9 – – – – өзгелері 1,7
7220 20 890 0 – – – 2,5 салм.%-дан кем никелі бар 1,7
7220 90 200 0 – – перфорирленген 1,7
7220 90 800 9 – – – өзгелері 1,7
7224 10 100 0 – – аспаптық болаттан 1,7
7224 10 900 0 – – өзгелерi 1,7
7224 90 020 0 – – аспаптық болаттан 1,7
7224 90 030 0 – – – – – – тез кесетін болаттан 1,7
7224 90 180 0 – – – – соғылған 3

7224 90 310 0

– – – – – 0,9 салм. %-дан аспайтын, 
бірақ 1,15 салм. %-дан аспайтын көміртегі 

бар, 0,5 салм. %-дан аспайтын, бірақ 2 салм. 
%-дан аспайтын хромы бар жəне, егер бол-
са, 0,5 салм. %-дан аспайтын молибдені бар

1,7

7224 90 380 0 – – – – – өзгелері 1,7

7225 11 000 0 – – бағдарланған түйiршiктермен 
текстураланған 1,7

7225 19 100 0 – – – ыстықтай басылған 1,7
7225 19 900 0 – – – суықтай басылған 1,7
7225 30 100 0 – – аспаптық болаттан 1,7
7225 40 120 9 – – – өзгелері 1,7
7225 50 200 0 – – тез кесетін болаттан 1,7
7225 50 800 0 – – өзгелері 1,7
7225 91 000 0 – – электролиттік мырышталған 1,7
7225 92 000 0 – – өзге де тəсілмен мырышталған 1,7
7225 99 000 0 – – өзгелері 1,7

7226 11 000 0 – – бағдарланған түйiршiктермен 
текстураланған 1,7

7226 19 100 0 – – – ыстықтай бастырылғаннан басқа, 
кейіннен өңделмеген 1,7

7226 19 800 0 – – – өзгелері 1,7
7226 20 000 0 – жылдам кескiш болаттан жасалған 1,7
7226 91 200 0 – – – аспаптық болаттан 1,7
7226 91 990 0 – – – – қалыңдығы 4,75 мм-ден аспайтын 1,7
7226 99 100 0 – – – электролиттiк мырышталған 1,7
7226 99 300 0 – – – өзге тəсілмен мырышталған 1,7
7226 99 700 0 – – – өзгелері 1,7
7229 20 000 0 – кремний марганецтi болаттан жасалған 1,7
7304 22 000 9 – – – өзгелері 5
7304 23 000 9 – – – өзгелері 5

(Жалғасы. Басы 29-31-беттерде) 

(Жалғасы 33-бетте) 
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7304 24 000 5 – – – – өзгелері 5
7304 24 000 9 – – – – өзгелері 5
7304 29 100 9 – – – – өзгелері 5
7304 29 300 9 – – – – өзгелері 5
7304 29 900 9 – – – – өзгелері 5
7304 31 800 9 – – – – өзгелері 8

7304 39 100 0
– – – тек қана басқа қималы жəне қалыңдығы 

басқа қабырғалы құбырларды өндіруге 
пайдалануға арналған өңделмеген, тік, 

қалыңдығы бір қалыпты қабырғалары бар
8

7304 39 520 9 – – – – – – өзгелері 8
7304 39 580 9 – – – – – – өзгелері 8

7304 49 100 0
– – – тек қана басқа қималы жəне қалыңдығы 

басқа қабырғалы құбырларды өндіруге 
пайдалануға арналған өңделмеген, тік, 

қалыңдығы бір қалыпты қабырғалары бар
8

7304 51 120 0 – – – – 0,5 м-ден аспайтын 8
7304 51 180 0 – – – – 0,5 м-ден астам 8
7304 51 810 9 – – – – – өзгелері 5
7304 51 890 9 – – – – – өзгелері 8

7305 20 000 0
– мұнай немесе газ ұңғымаларын бұрғылау 

кезінде пайдаланылатын айналдыра 
отырғызылған құбырлар

5

7305 39 000 0 – – өзгелері 8
7305 90 000 0 – өзгелері 8
7306 11 100 0 – – – түзу жiктi дəнекерленген 8
7306 19 100 0 – – – түзу жiктi дəнекерленген 8

7306 21 000 0 – – коррозияға төзімді болаттан жасалған, 
дəнекерленген 5

7306 29 000 0 – – өзгелері 5
7306 30 190 9 – – – – өзгелері 8
7306 30 410 9 – – – – – өзгелері 8
7306 30 490 9 – – – – – өзгелері 8
7306 30 720 9 – – – – – – өзгелері 8

7306 40 200 1 – – – азаматтық ұшақтарға арналған, 
фитингілері бар 3

7306 40 800 2
– – – – фитингілері бар газдар неме-
се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
3

7306 50 200 1
– – – фитингілері бар газдар неме-

се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 
азаматтық əуелік кемелерге арналған5)

3

7306 50 200 9 – – – өзгелері 5

7306 50 800 1
– – – фитингілері бар газдар неме-

се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 
азаматтық əуелік кемелерге арналған5)

3

7306 50 800 9 – – – өзгелері 5

7306 61 100 1
– – – – фитингілері бар газдар неме-
се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
3

7306 61 920 1
– – – – – фитингілері бар газдар неме-
се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
3

7306 61 990 1
– – – – – фитингілері бар газдар неме-
се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
3

7306 69 100 1
– – – – фитингілері бар газдар неме-
се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
3

7306 69 100 9 – – – – өзгелері 8

7306 69 900 1
– – – – фитингілері бар газдар неме-
се сұйықтықтар жеткізу үшін қолайлы 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
3

7306 69 900 9 – – – – өзгелері 8
7307 22 100 0 – – – имектер 8
7307 22 900 0 – – – иіндер мен қайтарулар 8
7307 92 100 0 – – – имектер 8
7307 92 900 0 – – – иіндер мен қайтарулар 8

7309 00 100 0 – газға (сығылған немесе сұйылтылған газ-
дан басқа) арналған 13

7310 21 110 1 – – – – нетто-массасы 1 л-ден артық емес 15
7310 21 190 1 – – – – нетто-массасы 1 л-ден аспайтын 15

7312 10 200 1
– – – фитингілері бар немесе бұйымдарға 

жиналған азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5)

3

7312 10 410 1
– – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 490 1
– – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 490 9 – – – – – өзгелері 8

7312 10 610 1
– – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 610 9 – – – – – – өзгелері 8
7312 10 650 0 – – – – – – мырышталған 3

7312 10 690 1
– – – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 690 9 – – – – – – – өзгелері 8
7312 10 810 1 – – – – – – – жабындысыз 3

7312 10 810 4
– – – – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 810 8 – – – – – – – – өзгелері 5
7312 10 830 1 – – – – – – – жабындысыз 3

7312 10 830 4
– – – – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 830 8 – – – – – – – – өзгелері 5
7312 10 850 1 – – – – – – – жабындысыз 3

7312 10 850 4
– – – – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 850 8 – – – – – – – – өзгелері 5
7312 10 890 1 – – – – – – – жабындысыз 3

7312 10 890 4
– – – – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 890 8 – – – – – – – – өзгелері 5

7312 10 980 1
– – – – – – фитингілері бар немесе 

бұйымдарға жиналған азаматтық əуелік ке-
мелерге арналған5)

3

7312 10 980 9 – – – – – – өзгелері 5
7312 90 000 9 – – өзгелері 5
7314 42 000 0 – – пластмассамен қапталған 8
7314 49 000 0 – – өзгелері 8
7314 50 000 0 – қималап шығарылған бет 8
7317 00 800 1 – – сызу түймешегелері 5
7317 00 800 9 – – өзгелері 3,3

7322 90 000 1
– – азаматтық əуе кемелеріне арналған 

ыстық ауа қыздырғыштары мен бөлу 
құрылғылары (олардың бөлшектерін 

қоспағанда)
3

7324 10 000 1 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3

7324 90 000 1
– – азаматтық əуе кемелеріне арналған 

санитариялық– техникалық жабдық 
(олардың бөлшектерін қоспағанда)

3

7326 20 000 2 – – сым себеттер 3
7326 20 000 3 – – – азаматтық əуе кемелері үшін5) 3
7413 00 000 1 – тазартылған мыстан жасалған 3
7505 11 000 0 – – қосындыланбаған никельден жасалған 13
7505 12 000 9 – – – өзгелер 13
7505 21 000 0 – – қосындыланбаған никельден жасалған 13
7505 22 000 0 – – никель қорытпаларынан жасалған 13
7506 10 000 0 – қосындыланбаған никельден жасалған 13
7506 20 000 9 – – өзгелер 13
7507 11 000 0 – – қосындыланбаған никельден жасалған 13
7507 20 000 9 – – өзгелер 13
7606 11 930 0 – – – – кемінде 3 мм, бірақ 6 мм-ден кем 13
7606 12 200 1 – – – жалюзилерге арналған жолақтар 13
7606 12 920 1 – – – – – жалюзилерге арналған жолақтар 13
7607 19 900 1 – – – – өзін-өзі жабысатын 13

7608 10 000 1
– – фитингпен қосылған, газ немесе 

сұйықтық беру үшін жарамды, азаматтық əуе 
кемелеріне арналған

3

7608 20 200 1
– – – фитингпен қосылған, газ немесе 

сұйықтық беру үшін жарамды, азаматтық əуе 
кемелеріне арналған

3

7608 20 810 4
– – фитингпен қосылған, газ немесе 

сұйықтық беру үшін жарамды, азаматтық əуе 
кемелеріне арналған

3

7608 20 890 3
– – фитингпен қосылған, газ немесе 

сұйықтық беру үшін жарамды, азаматтық əуе 
кемелеріне арналған

3

7610 90 100 0 – – көпірлер мен олардың бөліктері, 
мұнаралар мен керегеторлы діңгектер 8

8002 00 000 0 Қалайының қалдықтары мен сынықтары 5
8101 10 000 0 – ұнтақтар 13

8101 94 000 0
– – өңделмеген вольфрам, қарапайым пісiру 

арқылы дайындалған шыбықтарды қoca 
алғанда

13

8102 10 000 0 – ұнтақтар 13

8102 94 000 0
– – өңделмеген молибден, қарапайым пісiру 

арқылы дайындалған шыбықтарды қоса 
алғанда

13

8104 19 000 0 – – өзгелері 13

8108 20 000 1
– – – құрамында кемінде 99,56 салм.% ти-
тан бар, 12+2 мм-ден 70+12 мм-ге дейін 

фракцияларға шашыратылған кесек түрінде
13

8108 20 000 3 – – – өзгелері 13
8108 20 000 5 – – ұнтақтар 13
8108 20 000 6 – – құймалар 13
8108 20 000 7 – – слябтар 13
8108 20 000 9 – – өзгелері 13
8108 90 300 9 – – – өзгелері 13
8108 90 500 9 – – – өзгелері 13
8108 90 600 8 – – – – өзгелері 13
8108 90 900 9 – – – өзгелері 13
8109 20 000 0 – өңделмеген цирконий; ұнтақтар 13
8112 12 000 0 – – өңделмеген; ұнтақтар 13
8112 19 000 0 – – өзгелері 13

8112 21 100 0 – – – құрамында 10 салм.%-дан астам ни-
кель бар қорытпалар 13

8112 21 900 0 – – – өзгелері 13
8112 29 000 0 – – өзгелері 13
8112 99 700 9 – – – – ванадий 13
8301 10 000 0 – аспалы құлыптар 14,8

8301 50 000 0 – ысырмалар жəне құлыптармен бiрiктірiлген 
ысырмалы жақтаулар 14,8

8301 60 000 9 – – өзгелері 14,8
8301 70 000 0 – жеке жеткiзiлетiн кiлттер 14,8

8307 90 000 1 – – фитингілері бар азаматтық əуелік кеме-
лерге арналған5) 3

8309 10 000 0 – кроналы қалпақшалар 5

8309 90 100 0
– – қорғасыннан жасалған тығындауға 

арналған қақпақтар; диаметрі 21 мм-ден 
астам алюминийден жасалған тығындауға 

арналған қақпақтар
5

8309 90 900 0 – – өзгелері 5
8402 19 100 9 – – – – өзгелері 4
8402 19 900 9 – – – – өзгелері 4
8407 10 000 1 – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3

8407 10 000 2 – – барлау-соққы беру ұшқышсыз ұшатын 
аппараттарға арналған қондырғылар үшін14) 3

8407 10 000 3 – – – ұшып көтерілу қуаттылығы 200 кВт-тан 
аспайтын 3 5

8407 10 000 7 – – – өзгелері 3

8407 29 000 0 – – өзгелері 8
8408 90 210 0 – – рельсті көлікке арналған 3

8408 90 270 1 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 270 9 – – – – өзгелері 3

8408 90 410 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 410 9 – – – – – өзгелері 3

8408 90 430 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 430 9 – – – – – өзгелері 3

8408 90 450 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 450 9 – – – – – өзгелері 3

8408 90 470 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 470 9 – – – – – өзгелері 3

8408 90 610 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 610 9 – – – – – өзгелері 3

8408 90 670 0 – – – – 300 кВт-тан астам бірақ 500 кВт-там 
аспайтын 3

8408 90 810 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8408 90 810 9 – – – – – өзгелері 3

8408 90 850 0 – – – – 1000 кВт-тан астам, бірақ 5000 кВт-
тан аспайтын 3

8408 90 890 0 – – – – 5000 кВт-тан астам 3
8411 11 000 9 – – – өзгелері 3
8411 12 100 9 – – – – өзгелері 3

8411 12 300 3 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8411 12 300 4 – – – – – өзгелері 3

8411 12 300 5 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8411 12 300 6 – – – – – өзгелері 3

8411 12 300 7
– – – – – –тарту күші 110 кН-нан астам, 

бірақ 132 кН-нан аспайтын азаматтық əуе 
кемелерін жасауға арналған5)

3 5

8411 12 300 8 – – – – – – өзгелері5) 3
8411 12 300 9 – – – – өзгелері 3

8411 12 800 1
– – – – –тарту күші 110 кН-нан астам, 

бірақ 132 кН-нан аспайтын азаматтық əуе 
кемелерін жасауға арналған5)

3 5

8411 12 800 2 – – – – – өзгелері5) 3
8411 12 800 9 – – – – өзгелері 3
8411 21 000 9 – – – өзгелері 3
8411 22 200 3 – – – – – өзгелері 3
8411 22 200 8 – – – – – өзгелері 3
8411 22 800 9 – – – – өзгелері 3
8411 81 000 9 – – – өзгелері 3
8411 82 200 8 – – – – өзгелері 3

8411 82 800 1 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8411 82 800 9 – – – – өзгелері 3
8411 91 000 8 – – – – өзгелері 3

8411 99 001 1 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8411 99 009 8 – – – – – өзгелері 3
8412 10 000 1 – – азаматтық авиацияға арналған 3
8412 10 000 9 – – өзгелері 3

8412 21 200 1
– – – – жүк көтергіштігі 18-20 т автомо-

биль-самосвалдарды жинауға арналған 
телескоптық гидроцилиндрлер

3

8412 21 200 9 – – – – өзгелері 3
8412 21 800 8 – – – – – өзгелері 3
8412 29 200 9 – – – – өзгелері 3
8412 29 810 1 – – – – – азаматтық авиацияға арналған 3
8412 29 810 9 – – – – – өзгелері 3
8412 29 890 9 – – – – – өзгелері 3
8412 31 000 9 – – – өзгелері 3
8412 39 000 9 – – – өзгелері 3

8412 80 100 0 – – су буымен жұмыс істейтін немесе бумен 
жұмыс істейтін өзге де күш қозғалтқыштары 3

8412 80 800 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8412 80 800 9 – – – өзгелері 3
8412 90 200 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8412 90 200 9 – – – өзгелері 3

8412 90 400 1
– – – жүк көтергіштігі 18-20 т өзі аударғыш 

автомобильдерді жинауға арналған 
телескоптық гидроцилиндрлердің бөліктері

3

8412 90 400 8 – – – өзгелері 3
8412 90 800 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8412 90 800 9 – – – өзгелері 3

8414 30 200 3 – – – – – сызықтық (сызықтық электр 
қозғалтқыш) 3

8414 30 200 4
– – – – – – ASHRAE əдісімен анақтылған 

салықтандыру номиналдық қуаттығы 
(салқындату) 0,16 кВт-тан астам емес

3

8414 30 200 5 – – – – – – өзгелері 3
8414 30 200 9 – – – – өзгелері 3

8414 30 810 5
– – – – 8701-8705 тауарлық позициялардағы 

моторлы көлік құралдарын, олардың 
түйіндері мен агрегаттарын өнеркəсіптік 

құрастыруға арналған5)

3

8414 30 810 6 – – – – – қуаттылығы 0,4 кВт-тан астам, бірақ 
1,3 кВт-тан аспайтын 3

8414 30 810 7 – – – – – қуаттылығы 1,3 кВт-тан астам, бірақ 
10 кВт-тан аспайтын 3

8414 30 810 9 – – – – – өзгелері 3

8414 30 890 2 – – – – – қуаттылығы 0,4 кВт жəне одан 
астам, бірақ 1,3 кВт-тан аспайтын 3

8414 30 890 9 – – – – – өзгелері 3

8418 10 200 2 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8418 10 800 1 – – – тұрмыстық мұздатқыш тоңазытқыштар 8

8418 10 800 2 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8418 10 800 8 – – – – өзгелері 8
8418 21 510 0 – – – – үстел түріндегі 10
8418 21 590 0 – – – – салынатын үлгідегі 10
8418 21 910 0 – – – – – 250 л-ден аспайтын 10

8418 21 990 0 – – – – – 250 л-ден асатын, бірақ 340 л– ден 
аспайтын 10

8418 29 000 0 – – өзгелері 10
8418 30 200 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 12 6

8418 30 200 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8418 30 800 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 12 6

8418 30 800 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8418 40 200 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 10
8418 40 200 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8418 40 200 8 – – – – өзгелері 10
8418 40 800 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 13
8418 40 800 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3

8418 50 110 0 – – – мұздатылған тамақ өнімдерін сақтауға 
арналған 10

8418 50 190 0 – – – өзгелері 8

8418 50 900 1
– – –8418 30 жəне 8418 40 

субпозициясындағы бұйымдардан басқа 
терең мұздату үшін

10

8418 50 900 9 – – – өзгелері 10
8418 61 001 1 – – – – абсорбциялық жылу сорғысы 5
8418 61 009 9 – – – – өзгелері 5
8418 69 000 2 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 1,7
8418 69 000 8 – – – өзгелері 5

8418 91 000 0 – – тоңазыту немесе мұздату жабдықтары 
орнатылатын жиһаз 10

8421 39 800 2
– – – – – мұнай газдарын тазартуға арналған 
сепараторлар, мұнай газдарын, сол сияқты 
мұнайды тазартуға арналған сепараторлар

0

8424 10 000 0 – толтырылған немесе толтырылмаған от 
сөндiргiштер 3

8424 89 000 1 – – – автомобильдерді жууға арналған 
механикалық құрылғылар 3,3

8425 19 000 9 – – – өзгелері 3,3

8425 39 000 5
– – – – шахтаның үстіне орналастыруға 

арналған шахталық көтергіш 
қоңдырғылардың жүкарбалары; жерасты 

жұмыстарына арналған жүкарбалар
4,3

8425 41 000 0 – – стационарлық гараж көтергiштерi 3,3
8425 49 000 0 – – өзгелері 3,3
8426 20 000 0 – мұнаралы крандар 5
8426 30 000 9 – – өзгелері 3
8426 41 000 7 – – – – өзгелері 3

8426 49 001 0
– – – айналадағы ауаның температурасы-
50ºС жəне одан төмен болған кезде жұмыс 
істеуге арналған жүк көтергіштігі 90 т жəне 

одан жоғары құбыр орнатқыштар2)

3

8426 49 009 1 – – – – өзге құбыр орнатқыштар 5
8426 91 100 9 – – – – өзгелері 3
8426 99 000 0 – – өзгелері 0
8428 10 200 2 – – – – өзгелері 3,3
8428 10 800 0 – – өзгелері 3,3
8428 31 000 0 – – арнайы жер асты жұмыстарына арналған 3
8428 32 000 0 – – өзге де шөмiштiлер 3
8428 39 900 9 – – – – өзгелері 3

8428 40 000 0 – эскалаторлар мен жаяу адамдарға 
арнaлғaн қозғалмалы жолдар 3

8428 60 000 0
– жолаушылар жəне жүк тасымалдауға 

арналған аспалы жолдар, шаңғы 
көтергiштерi; фуникулерлерге арналған тар-

ту механизмдерi
3

8429 11 001 0 – – – қуаты 250 а.к. астам 3
8429 11 009 0 – – – өзгелері 3

8429 19 000 1 – – – қуаты 400 а.к. тең жəне одан астам 
дөңгелекті бульдозерлер 3

8429 19 000 9 – – – өзгелері 3
8429 20 009 9 – – – өзгелері 1,7
8429 30 000 0 – скреперлер 1,7
8429 40 100 0 – – – вибрациялық 1,7
8429 40 300 0 – – – өзгелері 1,7
8429 40 900 0 – – тығыздағыш машиналар 1,7

8429 51 910 0 – – – – шынжыр табанды бір шөмішті 
тиегіштер 0

8429 51 990 0 – – – – өзгелері 0

8429 52 100 1 – – – – шығарылған күнінен бір немесе одан 
көп жыл өткен гидравликалық 3

8429 52 100 9 – – – – өзгелері 3
8429 52 900 0 – – – өзгелері 3

8430 10 000 0 – тiреуiштер қағуға жəне суырып алуға 
арналған жабдықтар 3

8430 20 000 0 – соқалы жəне роторлы қap тазартқыштар 3
8430 50 000 2 – – – тар алымды тазартқыш машиналар 0
8430 50 000 9 – – өзгелері 0

8430 69 000 1

– – – батпақты немесе қарлы аудандарда 
жұмыс істеу үшін екі жетектейтін арбасы бар 

4 шынжыр табанды машинаға қондыруға 
арналған топырақты өңдейтін машиналар 

мен тетіктер

3

8430 69 000 2 – – – скреперлер 3

8430 69 000 3

– – – шығарылған сəтінен бастап бір немесе 
одан астам жыл өткен, жылжымалы шасси-
лерге қондыруға арналған гидравликалық 
экскаваторлардың толық бұрылатын плат-

формалары

3

8430 69 000 8 – – – өзгелері 3

8433 53 300 0 – – – қызылша егісінде сабақ кескіш машина-
лар мен қызылша жинайтын машиналар 3

8433 59 850 9 – – – – өзгелері 3

8462 49 100 0 – – – табақты материалдан жасалған 
бұйымдарды өңдеу үшін 6,7

8462 99 200 9 – – – – өзгелері 6,7

8462 99 800 2 – – – – қысқыштар, бұрандалар, бұрамалар 
шығаруға арналған 6,7

8462 99 800 9 – – – – өзгелері 6,7

8479 89 300 0 – – – гидравликалық жетегі бар ауыспалы 
шахта крепі 1,7

8481 10 190 8 – – – – өзгелері 5
8481 40 100 0 – – шойыннан немесе болаттан құйылған 1,7
8481 40 900 9 – – – өзгелері 1,7
8481 80 110 0 – – – араластырғыш арматура 1,7
8481 80 190 0 – – – өзгелері 1,7
8481 80 310 0 – – – термостатикалық арматура 1,7
8481 80 390 0 – – – өзгелері 1,7

8481 80 400 0 – – пневматикалық шиналар мен 
камераларға арналған арматура 1,7

8481 80 510 0 – – – – температураны реттегіштер 5
8481 80 599 0 – – – – – өзгелері 1,7
8481 80 610 0 – – – – – шойыннан құйылған 5
8481 80 639 0 – – – – – – өзгелері 1,7
8481 80 690 0 – – – – – өзгелері 1,7
8481 80 710 0 – – – – – шойыннан құйылған 5

8481 80 739 1
– – – – – – – 8701-8705 тауарлық 

позициялардағы моторлы көлік құралдарын, 
олардың түйіндері мен агрегаттарын 
өнеркəсіптік құрастыруға арналған5)

1,7

8481 80 739 9 – – – – – – – өзгелері 1,7
8481 80 790 0 – – – – – өзгелері 1,7
8481 80 819 9 – – – – – – өзгелері 5
8481 80 850 8 – – – – – – өзгелері 1,7
8481 80 870 0 – – – – мембраналды арматура 1,7
8481 80 990 7 – – – – – – өзге 1,7
8481 90 000 0 – бөліктері 1,7
8483 10 210 8 – – – – өзгелері 3
8483 10 250 9 – – – – өзгелері 3
8483 10 290 9 – – – – өзгелері 3
8483 10 500 0 – – шарнирлі біліктер 3
8483 10 950 0 – – өзгелері 3
8483 30 320 9 – – – – өзгелері 3
8483 30 380 9 – – – – өзгелері 3
8483 40 510 9 – – – – өзгелері 3
8483 40 590 0 – – – өзгелері 3
8483 40 900 0 – – өзгелері 3

8483 50 200 0 – – шойыннан құйылған немесе болаттан 
құйылған 3

8483 50 800 0 – – өзгелері 3

8483 60 200 0 – – шойыннан құйылған немесе болаттан 
құйылған 3

8483 60 800 0 – – өзгелері 3
8483 90 200 9 – – – өзгелері 3

8483 90 810 0 – – – шойыннан құйылған немесе болаттан 
құйылған 3

8501 10 100 9 – – – өзгелері 5

8501 10 910 0 – – – тұрақты/ауыспалы тоқты əмбебап 
қозғалтқыштар 5

8501 10 930 0 – – – ауыспалы тоқ қозғалтқыштары 5
8501 10 990 0 – – – тұрақты тоқ қозғалтқыштары 5
8501 20 000 9 – – өзгелері 3
8501 32 000 2 – – – – – өзгелері 3

8501 33 000 2
– – – – номиналды шығыс қуаты 75 кВт-тан 
астам, бірақ 100 кВт-тан аспайтын тұрақты 

ток қозғалтқыштары 
3

8501 40 200 4 – – – – – өзгелері 6,7

8501 40 800 2 – – – – осінің айналу биіктігі 250 мм асин-
хронды 11

8501 51 000 1 – – – асинхронды 3
8501 52 200 1 – – – – асинхронды 3

8504 10 200 0
– – конденсатормен біріктірілген немесе 

біріктірілмеген индуктивтілік оруыштары мен 
дроссельдер

3

8504 10 800 0 – – өзгелері 3
8504 31 210 1 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8504 31 290 1 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8504 31 800 2 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8504 32 000 1 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 1,7
8504 33 000 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8505 19 900 0 – – – өзгелері 10
8507 10 200 1 – – – азаматтық авиацияға арналған 3
8507 10 200 3 – – – – салмағы 5 кг-нан астам 10
8507 10 200 9 – – – – өзгелері 13
8507 10 800 1 – – – азаматтық авиацияға арналған 3
8507 10 800 9 – – – өзгелері 16,7
8507 20 800 1 – – – күш батареялары 3
8507 30 800 0 – – өзгелері 3
8507 40 000 0 – никель-темір 3
8508 19 000 9 – – – өзгелері 1,7
8508 60 000 0 – өзге де шаңсорғыштар 1,7
8508 70 000 9 – – өзгелері 1,7

8511 10 000 1
– – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 
20 адамды тасымалдауға арналған 

автобустардың қозғалтқыштарына арналған
3

8511 10 000 3 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8511 10 000 9 – – – өзгелері 3

8511 20 000 1
– – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 
20 адамды тасымалдауға арналған 

автобустардың қозғалтқыштарына арналған
3

8511 20 000 2 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8511 20 000 8 – – өзгелері 3

8511 40 000 1
– – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 
20 адамды тасымалдауға арналған 

автобустардың қозғалтқыштарына арналған
3

8511 40 000 8 – – – өзгелері 3

8511 50 000 1
– – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 
20 адамды тасымалдауға арналған 

автобустардың қозғалтқыштарына арналған
3

8511 50 000 3 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8511 50 000 8 – – – өзгелері 3
8511 80 000 2 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8511 90 000 9 – – – өзгелері 6,7

8516 80 200 1

– – – блоктарға жиналған жəне тек қана жай 
оқшауланған қаңқа мен электр жалғаулардан 
тұратын, азаматтық авиацияның мұздануға 

қарсы жəне мұзды еріту жүйелерінде 
қолданылатын

3

8518 10 950 0 – – өзгелері 3,3

8518 21 000 0 – – корпусына орнатылған жалқы дауыс 
ұлғайтқыштар 3

8518 22 000 1 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3
8518 22 000 9 – – – өзгелері 3
8518 29 950 0 – – – өзгелері 0
8518 30 950 0 – – өзгелері 1,7
8518 40 300 9 – – – өзгелері 3
8518 40 800 9 – – – өзгелері 3

8518 50 000 0 – электр дыбыс күшейткіштері 
жинақталымдары 3

8519 81 950 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8519 89 110 0 – – – – 8519 20 қосалқы позициясына жата-
тындардан басқа күйтабақ ойнатқыштар 11,7

8519 89 900 1 – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

8521 10 200 0
– – ені 1,3 см-ден аспайтын таспаны пайда-
ланатын жəне таспа қозғалысының 50 мм/с-
ден аспайтын жылдамдығымен жазу немесе 

көрсету жүргізуге мүмкіндік беретін 
3

8521 10 950 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
8523 29 390 8 – – – – – – магнитті дискілер 1,7
8523 49 310 0 – – – – – диаметрі 6,5 см-ден аспайтын 8,3
8523 49 390 0 – – – – – диаметрі 6,5 см-ден асатын 8,3
8523 49 990 0 – – өзгелері 1,7
8523 51 990 0 – – – өзгелері 1,7
8523 80 990 0 – – – өзгелері 1,7
8525 50 000 0 – таратушы аппаратура 1,7
8526 91 200 0 – – – радионавигациялық қабылдағыштар 3
8526 91 800 0 – – – өзгелері 3
8526 92 000 8 – – – өзге 3

8528 71 110 0 – – – – есептегіш машиналарға орнатуға 
арналған электронды модульдер 10

8528 72 200 1 – – – – сұйық кристалды немесе плазмалы 
экранды 15,3

8528 72 300 1 – – – – – – – экран диагоналының өлшемі 42 
см-ден аспайтын 12

8528 72 300 2 – – – – – – – экран диагоналының өлшемі 42 
см-ден асатын, бірақ 52 см-ден аспайтын 13,3

8528 72 300 9 – – – – – – – өзгелері 12

8528 73 000 0 – – өзге де монохромды бейнелі
13,3, бірақ 1 

дана 6,67 евродан 
кем емес

8529 90 410 0 – – – – ағаштан жасалған 3,3
8535 29 000 0 – – өзгелері 8,3
8535 30 100 0 – – 72,5 кВ-тан аз кернеуге арналған 6,7

8535 30 900 1

– – – сыртқы аппаратурларды қосу үшін 
арналған тесіктерді бітеумен монтаж-

ды ернемектектеудің екеуден кем емесін 
құрайтын алюминия қорытпасындағы кор-

пусында 110 кВ-тан кем емес, бірақ 550 кВ-
тан көп емес кернеуге арналған элегазды 
ажыратқыш, яғни ең көп дегенде монтаж-
ды ернемектектеудің бірі ортасы 330 мм-
ден кем емес, бірақ 680 мм-ден аспайтын 
шеңберлі диаметріне орналастырылған 

тесіктерін бітеуін құрайды 

6,7

8535 30 900 2

– – – сыртқы аппаратурларды қосу үшін 
арналған тесіктерді бітеумен монтаж-

ды ернемектектеудің екеуден кем емесін 
құрайтын алюминия қорытпасындағы кор-

пусында 110 кВ-тан кем емес, бірақ 550 кВ-
тан көп емес кернеуге арналған элегазды 
айырғыш-жерлендіргіш, яғни ең көп деген-
де монтажды ернемектектеудің екеуден 
ортасы 330 мм-ден кем емес, бірақ 680 
мм-ден аспайтын шеңберлі диаметріне 

орналастырылған тесіктерін бітеуін құрайды 

6,7

8535 30 900 3

– – – алюминия қорытпасындағы корпу-
сында 110 кВ-тан кем емес, бірақ 550 кВ-
тан көп емес кернеуге арналған элегаз-
ды жерлендіргіш, құрамында ең дегенде 
ортасы 330 мм-ден кем емес, бірақ 680 
мм-ден аспайтын шеңберлі диаметріне 

орналастырылған сыртқы аппаратурларды 
қосу үшін арналған тесіктерді бітеумен мон-
тажды ернемектектеудің екеуден кем емесі 

6,7

8535 30 900 9 – – – өзгелері 6,7
8536 10 100 0 – – 10 А-дан аспайтын ток күшіне арналған 6,7

8536 10 500 0 – – 10 А-дан асатын, бірақ 63 А-дан аспай-
тын ток күшіне арналған 8

8536 10 900 0 – – 63 А-дан асатын ток күшіне арналған 8
8536 20 100 8 – – – өзгелері 6,7
8536 20 900 8 – – – өзгелері 6,7
8536 30 100 0 – – 16 А-дан аспайтын ток күшіне арналған 6,7

8536 30 300 0 – – 16 А-дан асатын, бірақ 125 А-дан аспай-
тын ток күшіне арналған 6,7

8536 30 900 0 – – 125 А-дан асатын ток күшіне арналған 6,7
8536 41 100 0 – – – 2 А-дан аспайтын ток күшіне арналған 6,7
8536 41 900 0 – – – 2 А-дан асатын ток күшіне арналған 6,7
8536 49 000 0 – – өзгелері 6,7
8536 50 110 9 – – – – – өзгелері 1,7
8536 50 150 9 – – – – – өзгелері 1,7
8536 50 190 7 – – – – – өзгелері 1,7

8536 50 800 0 – – – өзгелері 1,7

8536 61 100 0 – – – қыздырғыш шамдарға арналған па-
трондар 6,7

8536 61 900 0 – – – өзгелері 6,7
8536 69 900 8 – – – – өзгелері 1,7

8536 90 010 0 – – электр тізбектеріне арналып алдын–ала 
құрастырылған элементтер 1,7

8539 10 000 1 – – азаматтық авиацияға арналған 3
8539 10 000 9 – – өзгелері 11,7
8539 41 000 0 – – доғалық шамдар 11,7
8539 49 000 0 – – өзгелері: 11,7
8543 70 300 9 – – – өзгелері 1,7

8543 70 500 1 – – – ультракүлгін (А) сəулелі люминесцентті 
түтікті шамдарға арналған солярийлер 3,3

8543 70 500 9 – – – өзгелері 1,7
8544 30 000 3 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3
8544 30 000 7 – – – өзгелері 6,7
8544 42 900 7 – – – – – өзгелері 1,7
8544 42 900 9 – – – – өзгелері 1,7
8544 49 910 1 – – – – – 80 В-тан аспайтын кернеуге 1,7

8544 49 930 1
– – – – – – 8701 – 8705 тауарлық 

позициялардағы моторлы көлік құралдарын, 
олардың түйіндері мен агрегаттарын 
өнеркəсіптік құрастыруға арналған

1,7

8544 49 930 9 – – – – – – өзгелері 1,7

8605 00 000 2
– ең үлкен пайдалану жылдамдығы 140 км/
сағ кем емес, бірақ 250 км/сағ кем темір жол 
электр поездарының құрамында қозғалуға 

арналған
8

8605 00 000 3

– – жолаушыларға арналған жатаржай 
орындарымен жабдықталған, ось бойын-

ша буферлері 26400 мм, кузовтің (гофрсіз) 
сыртқы ені 2825 мм, арбашалардың бұрылу 
осьтарының аралық қашықтығы 19000 мм 
болатын жолаушыларды тасуға арналған 

темір жол вагондері

8

8605 00 000 5

– – – жоғарғы пайдалану жылдамдағы 
сағатына 200 км кем емес қозғалыс 

үшін арналған екі өз еркімен айналатын 
дөңгелектер бір дөңгелекті блогы бар, ва-
гондар-мейрамхана, вагондар-буфеттерді 
қосқандағы теміржол жолаушылар вагон-

дары

8

8605 00 000 6

– – – жоғарғы пайдалану жылдамдағы 
сағатына 200 км кем емес қозғалыс 

үшін арналған екі өз еркімен айналатын 
дөңгелектер екі дөңгелекті блогы бар, 

жабдықтар одан басқа өзгеде дизель-ге-
нераторлы қондыру, аккумуляторларлы 

батареялалар, компрессорлы қондыру жо-
лаушылар пойызын теміржол техникалық 

қамтамасыз ету вагондары

8

8605 00 000 8 – – өзгелері 8
8606 99 000 0 – – өзгелері 9,2

8609 00 900 1 – – ішкі көлемі 42 м3-ден 43 м3-ге дейінгі 
контейнерлер 8

8609 00 900 9 – – өзгелері 8
8701 20 109 0 – – – өзгелері 10

8701 20 901 4 – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 10

8701 20 901 5
– – – – шығарылған уақытынан бастап 5 

жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 
уақыт өткен

10 6

8701 30 000 9 – – өзгелері 3
8701 91 100 0 – – – – жаңалары 1,7
8701 91 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 1,7
8701 91 900 0 – – – өзгелері 1,7
8701 92 100 0 – – – – жаңалары 1,7
8701 92 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 1,7
8701 92 900 0 – – – өзгелері 1,7
8701 93 100 0 – – – – жаңа 1,7
8701 93 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 1,7
8701 93 900 0 – – – өзгелері 1,7

8701 94 100 1
– – – – – орман шаруашылығына арналған 

тіркемелі тракторлар (скиддерлер), 
доңғалақты, жаңа, қозғалтқышының куаты 90 

кВт-тан астам, 130 кВт-тан аспайтын
1,7

8701 94 100 9 – – – – – өзгелері 8,3
8701 94 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 1,7
8701 94 900 0 – – – өзгелері 1,7

8701 95 100 1
– – – – – орман шаруашылығына арналған 

тіркемелі тракторлар (скиддерлер), 
доңғалақты, жаңа, қозғалтқышының куаты 

130 кВт-тан астам
1,7

8701 95 100 9 – – – – – өзгелері 8,3
8701 95 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 1,7
8701 95 900 0 – – – өзгелері 1,7

8702 10 192 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8702 10 192 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
10 6

8702 10 199 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 15

8702 10 199 5
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
15

8702 10 199 6

– – – – – – 4 экологиялық класты немесе 
одан жоғары, габариттік ұзындығы 11,5 м 
кем емес, жүргізушіні қосқанда 41-ден кем 
емес отыратын орындары бар, жол жүгін 

тиейтін бөлігінің көлемі 5 м3 кем емес жəне 
тек қана отырған жолаушылар мен олардың 

жол жүгін тасымалдауға арналған

15

8702 10 199 7 – – – – – – өзгелері 15

8702 10 999 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8702 10 999 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
13

8702 10 999 8 – – – – – – өзгелері 13

8702 20 192 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 20 192 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп
10 6

8702 20 199 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8702 20 199 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8702 20 199 5
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8702 20 199 8
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8702 20 999 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 20 999 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 20 999 8
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 119 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

11,7

8702 30 192 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 199 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 199 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 199 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 919 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

13

8702 30 999 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 999 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 30 999 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13

8702 90 119 0 – – – – – өзгелері 11,7

8702 90 192 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8702 90 199 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8702 90 199 5
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
13

8702 90 199 8 – – – – – – өзгелері 13
8702 90 319 0 – – – – – өзгелері 13

8702 90 399 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8702 90 399 4
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
13

8702 90 399 8 – – – – – – өзгелері 13

8703 21 109 1

– – – – – төрт дөңгелекті жолдан тыс 
мүмкіндіктер екі немесе төрт жүргізуші 

дөңгелектер моторлы көлік құралдары, мо-
тоциклды (отыратын) түрлі орындықпен, 
екі алдыңғы дөңгелекті қолмен басқару 

тұтқасыжолсыздыққа арналған шинилармен 
жабдықталған, артқа жүруді қамтамассыз 
ететін трансмиссиясыны автоматты түрде 

немесе қолымен басқарылатын

5 6

8703 21 109 9 – – – – – өзгелері 15

8703 21 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 21 909 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
18

8703 21 909 8 – – өзгелері 18

8703 22 109 1 – – – – – тұруга арналып жабдықталған мо-
торлы көлік құралдары 15

8703 22 109 9 – – – – – өзгелері 15

8703 22 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 22 909 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
18

8703 22 909 8 – – – – – өзгелері 18

8703 23 110 0 – – – – тұруға арналып жабдықталған мотор-
лы көлік құралдары 13

(Жалғасы. Басы 29-32-беттерде) 

(Соңы 34-бетте) 
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8703 23 194 0
– – – – – – қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс 
көлемі 1500 см³ астам, бірақ 1800 см³ көп 

емес
18

8703 23 198 1
– – – – – – – қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс 
көлемі 1800 см³ астам, бірақ 2300 см³ көп 

емес
18

8703 23 198 9 – – – – – – – өзгелері 18

8703 23 904 1 – – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл 
өткен автомобильдер

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес

8703 23 904 2
– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 
жыл өткен, бірақ 7 жылдан аспаған авто-

мобильдер
18

8703 23 904 9 – – – – – – өзгелері 18

8703 23 908 1 – – – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 
жыл өткен автомобильдер

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес

8703 23 908 2
– – – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 
жыл өткен, бірақ 7 жылдан аспаған авто-

мобильдер
18

8703 23 908 3 – – – – – – – өзгелері 18

8703 23 908 7 – – – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 
жыл өткен автомобильдер

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес

8703 23 908 8
– – – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 
жыл өткен, бірақ 7 жылдан аспаған авто-

мобильдер
18

8703 23 908 9 – – – – – – – өзгелері 18

8703 24 109 1

– – – – – 4200 см3 астам, қозғалтқыш 
цилиндрінің жұмыс көлемімен жүріп өту 

мүмкіндігі жоғары автомобиль, атауы осы 
топтағы Еуразиялық экономикалық одақтың 

қосымша 6-түсіндірмесінде

13,3

8703 24 109 9 – – – – – өзгелері 15

8703 24 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 24 909 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
18

8703 24 909 8 – – – өзгелері 18
8703 31 109 0 – – – өзгелері 18

8703 31 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 31 909 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
18

8703 31 909 8 – – – өзгелері 18

8703 32 110 0 – – – – тұруға арналып жабдықталған мотор-
лы көлік құралдары 15

8703 32 199 0 – – – – өзгелері 15

8703 32 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 32 909 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
18

8703 32 909 8 – – – – – өзгелері 18

8703 33 110 0 – – – – – тұруға арналып жабдықталған мо-
торлы көлік құралдары 15

8703 33 199 0 – – – – – өзгелері 15

8703 33 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 33 909 4
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

автомобильдер
18

8703 33 909 8 – – – – өзгелері 18

8703 40 109 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп
5 6

8703 40 109 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 109 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 109 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 209 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 40 209 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 209 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 209 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 209 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 209 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 309 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 309 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 309 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 309 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 409 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 40 409 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 409 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 409 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 409 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 409 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 510 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

13

8703 40 510 9 – – – – – өзгелері 3

8703 40 592 1
– – – – – – – іштен қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең 
жоғары қуатынан көп 

18

8703 40 592 9 – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 599 1
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 40 599 2 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 599 8
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 40 599 9 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 602 1
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес
8703 40 602 2 – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 602 3
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 602 4 – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 602 8
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 602 9 – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 603 1
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес
8703 40 603 2 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 603 3
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 40 603 4 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 603 8
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 40 603 9 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 609 1
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес
8703 40 609 2 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 609 3
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 40 609 4 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 609 8
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 40 609 9 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 40 709 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13,3

8703 40 709 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 709 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 709 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 809 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 40 809 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 809 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 809 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 40 809 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 40 809 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 109 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

18

8703 50 109 9 – – – – – өзгелері 3

8703 50 209 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 50 209 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 209 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 50 209 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 209 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 50 209 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 310 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

15

8703 50 310 9 – – – – – өзгелері 3

8703 50 399 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 50 399 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 409 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 50 409 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 409 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 50 409 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 409 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 50 409 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 510 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

15

8703 50 510 9 – – – – – өзгелері 3

8703 50 599 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 50 599 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 609 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 50 609 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 609 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 50 609 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 50 609 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 50 609 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 109 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп
5 6

8703 60 109 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 109 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 109 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 209 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 60 209 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 209 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 209 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 209 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 209 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 309 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 309 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 309 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 309 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 409 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 60 409 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 409 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 409 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 409 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 409 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 510 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

13

8703 60 510 9 – – – – – өзгелері 3

8703 60 592 1
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 592 9 – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 599 1
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 60 599 2 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 599 8
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 60 599 9 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 602 1
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес
8703 60 602 2 – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 602 3
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 602 4 – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 602 8
– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 602 9 – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 603 1
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес
8703 60 603 2 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 603 3
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 60 603 4 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 603 8
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 60 603 9 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 609 1
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп

қозғалтқыш көлемінің 
1 см3 үшін 0,57 евро, 

бірақ 19,8-тен кем 
емес жəне 21-ден 

көп емес
8703 60 609 2 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 609 3
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 60 609 4 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 609 8
– – – – – – – – іштен жану 

қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 

қуатынан көп 
18

8703 60 609 9 – – – – – – – – өзгелері 3

8703 60 709 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
13,3

8703 60 709 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 709 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 709 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 809 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 60 809 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 809 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 809 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 60 809 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 60 809 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 109 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

18

8703 70 109 9 – – – – – өзгелері 3

8703 70 209 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 70 209 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 209 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 70 209 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 209 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 70 209 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 310 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

15

8703 70 310 9 – – – – – өзгелері 3

8703 70 399 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 70 399 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 409 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 70 409 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 409 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 70 409 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 409 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 70 409 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 510 1
– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 

қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 
ең жоғары қуатынан көп 

15

8703 70 510 9 – – – – – өзгелері 3

8703 70 599 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 70 599 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 609 1
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп

21, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 үшін 

0,72 евродан кем 
емес

8703 70 609 2 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 609 3
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 70 609 4 – – – – – – өзгелері 3

8703 70 609 8
– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының 
қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық 

ең жоғары қуатынан көп 
18

8703 70 609 9 – – – – – – өзгелері 3

8703 80 000 2 – – – M1 немесе M1G санатындағы жеңіл 
автомобильдер 3

8703 80 000 9 – – – өзгелері 3
8703 90 009 0 – – өзгелері 3
8704 10 102 2 – – – – осьтерінің саны екіден аспайтын 3
8704 10 102 9 – – – – – өзгелері 3
8704 10 108 0 – – – өзгелері 3
8704 10 900 0 – – өзгелері 3

8704 21 390 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8704 21 390 4
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
10 6

8704 21 990 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 13

8704 21 990 4
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
10

8704 22 100 0 – – – жоғары радиоактивті материалдарды 
арнайы тасымалдауға арналған 11,7

8704 22 910 8 – – – – – өзгелері 11,7

8704 22 990 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 11,7

8704 22 990 5
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
10

8704 23 990 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 11,7

8704 23 990 5
– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
10 6

8704 31 100 0 – – – жоғары радиоактивті материалдарды 
арнаулы тасымалдауға арналған 8,3

8704 31 310 0 – – – – жаңа 11,7

8704 31 390 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 11,7

8704 31 390 4
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
11,7

8704 31 390 8 – – – – – өзгелері 11,7
8704 31 910 0 – – – – жаңа 10

8704 31 990 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 15

8704 31 990 4
– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 
жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын 

уақыт өткен
11,7

8704 31 990 8 – – – – өзгелері 11,7

8704 32 100 0 – – – жоғары радиоактивті материалдарды 
арнаулы тасымалдауға арналған 11,7

8704 32 910 1

– – – – – тиеу-түcipy құрылғыларымен 
жабдықталған, ағаштар жиналған жерден 

орман тиейтін бекетке дейін немесе орман 
таситын жолға дейін тасуға арналған («фор-

вардер» тіпті) көлік құралдары

11,7

8704 32 910 9 – – – – өзгелері 11,7

8704 32 990 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 
жылдан астам уақыт өткен 15

8705 10 009 1 – – – жаңа 9,2
8705 10 009 5 – – – бұрын пайдаланылған: 9,2
8705 30 000 5 – – бұрын пайдаланылған: 5
8705 40 000 1 – – жаңа 13
8705 40 000 5 – – бұрын пайдаланылған: 13
8705 90 300 5 – – – бұрын пайдаланылған: 10 6

8705 90 800 1 – – – – жаңалары 11
8705 90 800 2 – – – – бұрын пайдаланылған 11
8705 90 800 9 – – – – бұрын пайдаланылған 5
8706 00 190 9 – – – өзгелері 12,2
8706 00 910 9 – – – өзгелері 12,2
8706 00 990 9 – – – өзгелері 12,2
8707 10 900 0 – – өзгелері 13

8707 90 100 0

– – бір білікті, 8701 10 субпозициясын-
да көрсетілген тракторларды; 8704 та-
уар позициясының қысымнан жанатын 
поршеньді іштен жану қозғалтқыштары 

бар (дизельмен немесе жартылай дизель-
мен) жəне қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс 
көлемі 2500 см³ немесе от ұшқынынан жа-

натын ішкі поршеньді қозғалтқышы бар жəне 
қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 
2800 см³-ден көп емес көлік құралдарын; 

8705 арнайы тауар позициясының моторлы 
көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру 

үшін

13

8707 90 900 1
– – – жалпы салмағы 20 тоннадан асатын 
жүк автомобилдерін жинауға арналған ка-

биналар
13

8708 50 550 9 – – – – – өзгелері 3

8708 80 350 2
– – – – – мынадай сипаттамасы бар кіші ли-

тражды автомобильдердің: ең жоғары күші Н 
(кгс): қысымы 235 – 280, қайтуы 1150 – 1060

5

8708 80 550 9 – – – – өзгелері 3
8708 91 200 9 – – – – бөліктері5) 3
8708 91 990 9 – – – – – – өзгелері 3
8708 95 910 9 – – – – – өзгелері 3

8710 00 000 0
Қару-жарағы бар немесе жоқ, танкілер мен 

басқа да өздігіне жүретін əскери бронды 
көлік құралдары жəне олардың бөлшектері

18

8714 10 100 0 – – тежегiштер жəне олардың бөлшектерi 6,7

8714 10 200 0 – – беріліс қораптары мен олардың 
бөліктері: 6,7

8714 10 300 0 – жүріс доңғалақтары, олардың бөліктері 
мен керек-жарақтары 6,7

8714 10 400 0 – – сөндіргіштер жəне түтін шығаратын 
түтіктер, олардың бөліктері 6,7

8714 10 500 0 – – жинақтаған ілінісу жəне оның бөліктері 6,7
8714 10 900 0 – – өзгелері 6,7

8716 39 800 3
– – – – – – толық салмағы 15 т-дан артық 

жəне ұзындық габариті 13,6 м-ден кем емес 
автомобильді жартылай тіркемелер

9

8716 39 800 4
– – – – – – шанағының ішкі көлемі 76 м3-ден 
кем емес автомобильді рефрижераторлық 

жартылай тіркемелер
9

8801 00 100 1 – – азаматтық 6
8801 00 100 9 – – өзгелері 6
8801 00 900 1 – – азаматтық 6
8801 00 900 9 – – өзгелері 6
8802 11 000 9 – – – өзгелері 16
8802 12 000 1 – – – азаматтық 10
8802 12 000 9 – – – өзгелері 10
8802 30 000 7 – – өзгелері 5

8802 40 001 5 – – – – кең фюзеляжды, орындықтарының 
арасында екі жолы бар, магистральды 5

8802 40 001 6 – – – – өзгелері 5

8802 40 001 7 – – – – кең фюзеляжды, магистральды 
азаматтық жүк ұшақтары 5

8802 40 001 8 – – – – өзгелері 5

8802 40 003 3 – – – – кең фюзеляжды, орындықтарының 
арасында екі жолы бар, магистральды 5

8802 40 003 4 – – – – өзгелері 5

8802 40 003 5 – – – – кең фюзеляжды, орындықтарының 
арасында екі жолы бар, магистральды 5

8802 40 003 6 – – – – өзгелері 5

8802 40 003 8 – – – – кең фюзеляжды, магистральды 
азаматтық жүк ұшақтары 5

8802 40 003 9 – – – өзгелері 5

8802 40 004 4 – – – – кең фюзеляжды, орындықтарының 
арасында екі жолы бар, магистральды 5

8802 40 004 5 – – – – өзгелері 5

8802 40 004 8 – – – – кең фюзеляжды, магистральды 
азаматтық жүк ұшақтары 5

8802 40 004 9 – – – өзгелері 5

8802 40 009 4
– – – – кең фюзеляжды, бос снарядталған 

аппараттың массасымен 120000 кг-нан аса-
тын магистральды

5

8802 40 009 5 – – – – өзгелері 5

8802 40 009 7
– – – – кең фюзеляжды, бос снарядталған 

аппараттың массасымен 120000 кг-
нан астам магистральды азаматтық жүк 

ұшақтары
5

8802 40 009 8 – – – – өзгелері 5
8803 90 100 0 – – батпырауықтар 3

8803 90 200 0 – – ғарыштық аппараттар (спутниктерді 
қосқанда) 3

8803 90 300 0 – – қосалқыорбиталдық жəне ғарыштық 
ұшырғыш ракеталар 3

8803 90 900 0 – – басқалар 3

8805 10 100 0 – – ұшатын аппараттардың бастапқы құрал– 
жабдығы жəне оның бөлшектері 13

8805 10 900 0 – – өзгелері 13

8805 21 000 0 – – əуелік соғысқа еліктеуіштер жəне оның 
бөлшектері 9

8805 29 000 8 – – – өзгелері 9
9001 90 000 1 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
9002 90 000 1 – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3
9005 10 000 0 – бинокльдер 5

9006 40 000 0 – түсiргенде бiрден дайын сурет шығаратын 
фотокамералар 5

9006 99 000 0 – – өзгелері 6,7

9008 50 000 0
– фотоүлкейткiштер жəне 

бейнелерді кiшiрейте отырып проекциялауға 
арналған жабдықтар

6,7

9010 90 000 0 – бөлшектер мен керек-жарақтар 1,7
9014 10 000 0 – бағытты айқындауға арналған компастар 3
9014 20 200 9 – – – өзгелері 3
9014 20 800 9 – – – өзгелері 3
9014 90 000 0 – бөлшектер мен керек-жарақтар 3
9015 20 900 0 – – өзгелері 8,3
9015 30 100 0 – – электронды 5
9015 30 900 0 – – өзгелері 5
9017 20 100 0 – – сызуға арналған өзгелері құралдар 3,3
9017 20 390 0 – – белгілеуге арналған құралдар 3,3
9017 90 000 9 – – өзгелері 0
9018 31 900 9 – – – – өзгелері 6,7

9018 41 000 0
– – өзге де стоматологиялық құрал-

жабдықтармен бір негізге біріктірілген не 
біріктірілмеген бормашиналар

3

9018 49 100 0 – – – бормашиналарда қолдануға арналған 
борлар, дискілер, ұштар жəне щеткалар 3

9018 49 900 0 – – – өзгелері 3
9018 50 900 0 – – оптикалық 3

9018 90 500 1
– – – қанды, қан алмастырғыштар мен 

инфузиялық ерітінділерді алуға жəне құюға 
арналған жүйелер

3

9019 10 900 1 – – – гидpомассажды ванналар жəне сусе-
бер кабиналар 3

9021 21 100 0 – – – пластмассалардан жасалған 3
9021 40 000 0 – есту аппараттары, бөлшектері мен керек-

жарақтарынан тыс 3

9021 50 000 0 – жүрек ширатқыштар, бөлшектері мен 
керек-жарақтардан тыс 3

9021 90 100 0 – – есту аппараттарына бөлшектер мен 
керек-жарақтар 3

9021 90 900 1 – – – қан тамырлы стент 3
9021 90 900 9 – – – өзгелері 3
9025 11 200 1 – – – – медициналық 3
9025 11 200 9 – – – – өзгелері 3
9025 11 800 0 – – – өзгелері 3
9025 19 200 0 – – – электронды 3
9025 19 800 9 – – – – өзгелері 3
9025 80 200 0 – – басқа аспаптарымен біріктірілмеген ба-

рометрлер 3
9025 80 400 0 – – – электронды 3
9025 80 800 0 – – – өзгелері 3
9028 90 900 0 – – өзгелері 3

9029 10 000 1
– – 8701-8705 тауар позицияларындағы мо-
торлы көлік құралдарын, олардың түйіндері 
мен агрегаттарын өнеркəсіптік құрастыруға 

арналған5)

3

9029 20 380 1 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
9030 10 000 0 – иондаушы сəулелердi аңғару мен өлшеуге 

арналған аспаптар мен аппаратуралар 3
9030 20 100 0 – – электронды-сəулелі 3
9030 20 910 0 – – – электронды 3
9030 20 990 0 – – – өзгелері 3
9030 31 000 0 – – жазатын құрылғылары жоқ əмбебап 

өлшегіш аспаптар 3
9030 33 100 0 – – электронды 3
9030 33 910 0 – – – – вольтметрлер 3
9030 33 990 0 – – – – өзгелері 3
9032 10 200 0 – – электронды 3
9032 10 810 0 – – – электрлік іске қосу құрылғысы бар 3
9032 10 890 0 – – – өзгелері 3
9032 20 000 0 – маностаттар 3
9102 11 000 0 – – тек механикалық индикациясымен 7 6

9102 19 000 0 – – өзгелері 7 6

9102 21 000 0 – – автоматты түрде жүретін 7 6

9102 29 000 0 – – өзгелері 7 6

9104 00 000 2 – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
9104 00 000 8 – өзгелері 3
9109 10 000 0 – электр арқылы iске қосылатын 3
9109 90 000 1 – – ені мен диаметрі 50 мм-ден аспайтын 

азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
9401 20 000 9 – – өзгелері 9
9401 90 300 0 – – – ағаштан 9
9401 90 800 9 – – – – өзгелері 9
9402 10 000 1 – – стоматологиялық креслолар жəне 

олардың бөлшектерi 3
9402 10 000 9 – – өзгелері 3
9402 90 000 0 – өзгелері 3
9403 20 200 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3
9403 20 800 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3

9403 50 000 1
– – əкелінетін елде франко-шекара шарты-
мен 1 кг брутто салмағының құны 1,8 евро-

дан аспайтын 
15

9403 60 100 1
– – – əкелінетін елде франко-шекара шарты-
мен 1 кг брутто салмағының құны 1,8 евро-

дан аспайтын 
15

9403 60 900 1
– – – əкелінетін елде франко-шекара шарты-
мен 1 кг брутто салмағының құны 1,8 евро-

дан аспайтын
15

9403 70 000 1 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 3

9403 89 000 0 – – өзгелері 1 кг 10 плюс 0,13 
евро

9403 90 100 0 – – металдан жасалған 5
9403 90 300 0 – – ағаштан жасалған 5
9403 90 900 0 – – өзге де материалдардан 5
9404 21 100 0 – – – резеңкеден жасалған 10 6

9404 21 900 0 – – – пластмассадан жасалған 13
9404 29 100 0 – – – серіппелі 13
9404 29 900 0 – – – өзгелері 13
9404 30 000 0 – ұйықтайтын қаптары 13
9404 90 100 0 – – мамық немесе қауырсынды 13
9404 90 900 0 – – өзгелері 12 6

9405 10 210 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3
9405 10 400 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3

9405 10 400 2 – – – – – – азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5) 3

9405 10 500 1 – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3
9405 10 910 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3
9405 10 980 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3

9405 10 980 2
– – – – бағалы емес металлдардан 

жасалған, азаматтық əуелік кемелерге 
арналған5)

3

9405 20 110 9 – – – – өзгелері 15
9405 20 400 4 – – – – – пластмассадан жасалған 15
9405 92 000 1 – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3

9405 92 000 2
– – – азаматтық əуе кемелеріне 

арналған 9405 10 немесе 9405 60 
субпозицияларындағы бұйымдар бөлшегі

3

9405 99 000 1 – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 3

9405 99 000 2
– – – азаматтық əуе кемелеріне 

арналған 9405 10 немесе 9405 60 
субпозицияларындағы бағалы емес метал-

дардан жасалған бұйымдар 
3

9405 99 000 8 – – – өзгелері 13
9503 00 100 9 – – өзгелері 8
9503 00 290 0 – – бөлшектері мен заттары 8

9503 00 300 0

– рельстердi, бағдаршамдарды жəне 
олардың өзге де заттарын қоса алғанда 

электр поездары; кiшiрейтiлген көлемдегi 
(«масштабты») модельдерді жинастыруға 

арналған элементтердiң жиынтықтары

8

9503 00 350 0 – – пластмассадан жасалған 8
9503 00 390 0 – – өзге материалдардан жасалған 8
9503 00 490 0 – – өзгелері 8

9503 00 550 0 – музыкалық ойыншық аспаптар мен 
құрылғылар 8

9503 00 610 0 – – ағаштан жасалған 8
9503 00 690 0 – – өзгелері 8

9503 00 700 0 – өзге де жиынтықтардағы немесе 
жинақтардағы ойыншықтар 8

9503 00 750 0 – – пластмассадан жасалған 8
9503 00 790 0 – – өзге материалдардан жасалған 8

9504 20 000 1 – – столы для бильярдқа арналған үстел 
(аяғымен немесе аяқсыз) 8

9504 20 000 9 – – өзгелері 8
9504 30 200 1 – – – флипперлер 8
9504 30 900 0 – – бөлшектер 8
9504 40 000 0 – ойын карталары 8

9504 50 000 1 – –телевизиялық қабылдағышты қолдана 
отырып бейне ойындар 8

9504 50 000 2 – – электpонды ойындар 8

9504 90 800 1 – – – казиноға орналған үстелдер мен 
бұйымдар 8

9506 99 100 0 – – – доптардан басқа крикет пен полоға 
арналған мүкəммал 6,7

9601 10 000 0 – өңделген пiл сүйегi жəне одан жасалған 
бұйымдар 12,5

9601 90 000 0 – өзгелері 13

9603 10 000 0
– бiрiктiрiп байланған шыбықтардан не-
месе өзгелері да табиғи материалдар-

дан жасалған, сабы бар немесе сабы жоқ 
сыпырғыштар мен щеткалар

13

9603 29 800 0 – – – өзгелері 8

9603 30 100 0 – – көркемсурет қылқаламдары мен жазуға 
арналған қылқаламдар 13

9603 30 900 0 – – косметиканы жағуға арналған 
қылқаламдар 13

9603 40 900 0 – – бояуға арналған маляр жастықшалары 
мен білікшелері 13

9603 50 000 9 – – өзгелері 13
9604 00 000 0 Қол елеуіштері мен електерi 13

9605 00 000 0
Жеке гигиена үшiн пайдаланылатын, тiгуге 

немесе киімдер мен аяқ киiмдердi тазалауға 
арналған жол жиынтықтары

13

9606 10 000 0 – батырмалар, түймелеу-iлмектерi жəне 
олардың бөлiктерi 13

9606 21 000 0 – – тоқыма жабындысы жоқ, пластмассадан 
жасалған 13

9606 22 000 0 – – тоқыма жабындысы жоқ, қымбат бағалы 
емес металдан жасалған 13

9607 11 000 0 – – тiстерi қымбат бағалы емес металдар-
дан жасалған 13

9607 20 100 0
– – қымбат бағалы емес металдардан, 

қымбат бағалы емес метелдардан жасалған 
тістері бар жіңішке таспаларды қоса алғанда

13

9607 20 900 0 – – өзгелері 13

9616 10 100 0 – – гигиеналық мақсаттарға арналған 
тозаңдатқыштар 13

9616 10 900 0 – – қондырғылары мен бастиектерi 13

9616 20 000 0 – косметикалық немесе иіс заттарды жағуға 
арналған мамықшалар мен жастықшалар 13

9618 00 000 0
Тiгiншiлерге арналған манекендер жəне өзге 
де манекендер; манекен-автоматтар жəне 

витриналарды безендiруге арналған өзге де 
жылжымалы заттар

13

9619 00 500 1 – – – машинкада немесе қолмен тоқылған 
тоқыма  1 кг үшін 0,61 евро

9619 00 710 1
– – – – қағаз массадан, қағаздан, целлюлоз 

мақта немесе целлюлоз талшықтарынан 
тоқылған мата

2,7

9619 00 750 1
– – – – қағаз массадан, қағаздан, целлюлоз 

мақта немесе целлюлоз талшықтарынан 
тоқылған мата

3,3

9619 00 790 1
– – – – қағаз массадан, қағаздан, целлюлоз 

мақта немесе целлюлоз талшықтарынан 
тоқылған мата

3,3

9619 00 810 1
– – – – қағаз массадан, қағаздан, целлюлоз 

мақта немесе целлюлоз талшықтарынан 
тоқылған мата

3,3

9619 00 890 1
– – – – қағаз массадан, қағаздан, целлюлоз 

мақта немесе целлюлоз талшықтарынан 
тоқылған мата

3

Ескертпе:
1 Тізбеде белгіленген мөлшерлемелер бойынша əкелінген тауарлардың 

əкелінуін жəне айналымын əкімшілендіру Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 
9 желтоқсандағы заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік аумағына тауарларды əкелу мен олардың айналысының кейбір мəселелері 
туралы хаттаманың ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады.

2 Кедендiк əкелу баждары мөлшерлемелерін қолдану мақсаты үшiн тауар-
лар Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметі тауар 
номенклатурасының (бұдан əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) кодтарымен ғана айқындалады.

3 Егер осы Тізбемен белгіленген кедендік əкелу баж мөлшерлемесі Еуразиялық 
экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленген кедендік əкелу баж 
мөлшерлемесінен жоғары болса, Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік 
тарифінде белгіленген кедендік əкелу баж мөлшерлемесі қолданылады.

4 Кедендік əкелу бажының мөлшерлемесі 2018 жылғы 1 мамырдан бастап 
қолданылады.

5 Кедендік əкелу бажының мөлшерлемесі 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданылады.

6 Кедендік əкелу бажының мөлшерлемесі 2017 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға 
дейін қолданылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
27 қа  рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16016 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 29-33-беттерде) 



7 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ 35РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 шілде         №352          Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған  жалпы білім 
беретін пәндердің, таңдау курстарының және  

факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту 
туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 188, 193, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 215, 217, 
221,222-235-нөмірлерде)
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Тыңдалым 11.1.1.1 -мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті 
ақпаратты анықтай білу;
11.1.3.1 -оқу-кəсіби, қоғамдық-саяси, əлеуметтік-мəдени 
тақырыптар аясында жəне мамандандырылған тар аядағы 
арнайы мəтіндердегісөздер мен термин сөздердің мағынасын 
түсіну

Айтылым 11.2.4.1 - кəсіби бағыттағы түпнұсқа мəтіндерден 
қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық 
көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу 
мақсатын талдау;
11.2.5.1 - көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын ала-
тын тілдік (вербалдық) жəне бейвербалдық элементтерді 
қолданып, сенімді жəне еркін сөйлеу

Оқылым 11.3.2.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің (мақала) құрылымы мен рəсімделуін білу, 
жанрлық жəне тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.3.1 - əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселеге баға беру жəне əлем əдебиеті үлгілерімен салы-
стыру

Жазылым 11.4.1.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдің жанрлық 
жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 
қолданып, шағын мақалажазу;
11.4.6.1 - мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.1- ғылыми жəне кəсіби мəтіндер құрауда грамматикалық 
омонимдерді ажырата танып, ауызша жəне жазбаша дұрыс 
қолдану
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Тыңдалым 11.1.3.1 -оқу-кəсіби, қоғамдық-саяси, əлеуметтік-мəдени 
тақырыптар аясында жəне мамандандырылған тар аядағы 
арнайы мəтіндердегісөздер мен термин сөздердің мағынасын 
түсіну;
11.1.5.1 - мəтін бойынша автор позициясын жəне көтерілген 
мəселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тəсілін 
талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер мен 
терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін құрауда 
орынды қолдану;
11.2.4.1 - кəсіби бағыттағы түпнұсқа мəтіндерден 
қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық 
көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу 
мақсатын талдау

Оқылым 11.3.2.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің (аннотация) құрылымы мен рəсімделуін білу, 
жанрлық жəне тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.3.1 - əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселеге баға беру жəне əлем əдебиеті үлгілерімен салы-
стыру

Жазылым 11.4.1.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдің жанрлық 
жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 
қолданып, аннотация жазу;
11.4.2.1 - қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу («келісу, 
келіспеу» эссесі);
11.4.4.1 - тақырып бойынша мəтінге жоспар құрып, əр 
тармақшаға қажетті негізгі жəне қосымша мəліметтерді 
жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-
схема, менталды карта, презентация)

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.1- ғылыми жəне кəсіби мəтіндер құрауда грамматикалық 
омонимдерді ажырата танып, ауызша жəне жазбаша дұрыс 
қолдану
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Тыңдалым 11.1.2.1 - мəтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды 
(ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) жəне 
берілген ақпараттарды жүйелеу;
11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындылары-
мен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) салы-
стырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер мен 
терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін құрауда 
орынды қолдану;
11.2.2.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндерге сүйеніп, монолог-
пен диалогті үйлестіре қолдану, сөз əдебі мен сөйлеу этикеті 
формаларын орынды қолданып,тыңдаушылармен қарым-
қатынас орнату

Оқылым 11.3.4.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі мəтіндер 
(дəріс) бойынша 
салыстырмалы (құрылымы, қызметі, мақсатты аудиториясы, 
оқырманға əсері) талдау жасау;
11.3.6.1 - мəтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мəселеге 
баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дəлелді жеткізу

Жазылым 11.4.3.1 - шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш 
құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
11.4.6.1 - мəтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.2- сын есім сөздердің синонимдік қатарын стильдік 
ерекшеліктеріне сəйкес қолдану
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Тыңдалым 11.1.2.1 - мəтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды 
(ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) жəне 
берілген ақпараттарды жүйелеу;
11.1.6.1 - көтерілген мəселе бойынша əртүрлі дереккөздерден 
алынған мəтіндерді тыңдау жəне салыстыру, өз ойын 
логикалық дұрыс, аргументті жəне айқын жеткізу

Айтылым 11.2.4.1 - кəсіби бағыттағы түпнұсқа мəтіндерден 
қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық 
көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу 
мақсатын талдау;
11.2.6.1 - əртүрлі графиктік мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, шартты белгі) мəліметтерді салыстырып талдау, негізгі 
үрдістерді анықтау

Оқылым 11.3.2.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің (үндеу) құрылымы мен рəсімделуін білу, жанрлық 
жəне тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.3.1 - əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселеге баға беру жəне əлем əдебиеті үлгілерімен салы-
стыру

Жазылым 11.4.1.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдің жанрлық 
жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 
қолданып, үндеу жазу;
11.4.4.1 - тақырып бойынша мəтінге жоспар құрып, əр 
тармақшаға қажетті негізгі жəне қосымша мəліметтерді 
жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-
схема, менталды карта, презентация);
11.4.2.1 - қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу (дискуссивті 
эссе)

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.3- мəтін құрауда сан есімнің мағыналық түрлерін 
стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану
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Тыңдалым 11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындылары-
мен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) салы-
стырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.5.1 - мəтін бойынша автор позициясын жəне көтерілген 
мəселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тəсілін 
талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Айтылым 11.2.2.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндерге сүйеніп, монологпен 
диалогті үйлестіре қолдану, сөз əдебі мен сөйлеу этикеті фор-
маларын орынды қолданып,тыңдаушылармен қарым-қатынас 
орнату;
11.2.5.1 - көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын ала-
тын тілдік (вербалдық) жəне бейвербалдық элементтерді 
қолданып, сенімді жəне еркін сөйлеу

Оқылым 11.3.2.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің (очерк) құрылымы мен рəсімделуін білу, жанрлық 
жəне тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.1.1 - мəтіннен детальді ақпараттарды, факті мен 
көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың 
оқырманға əсерін жəне автор позициясын талқылау

Жазылым 11.4.3.1 - шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш 
құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
11.4.5.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мəтіннің 
ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) 
жинақы мəтін құрастыру

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.4- мəтін құрауда есімдіктердің мағыналық түрлерін 
стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану
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Тыңдалым 11.1.1.1 -мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті 
ақпаратты анықтай білу;
11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыла-
рымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) 
салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер 
мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін 
құрауда орынды қолдану;
11.2.3.1 - сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 
бөліктері: əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мəнеріне 
сай қолдану

Оқылым 11.3.2.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің (баспасөз парағы) құрылымы мен рəсімделуін 
білу, жанрлық жəне тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.5.1 - қосымша ғылыми-анықтамалық ақпарат көздерінен 
алынған материалдар негізінде мəтін мазмұнына сыни 
тұрғыдан талдау жасау

Жазылым 11.4.3.1 - шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш 
құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
11.4.1.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдің жанрлық 
жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 
қолданып, баспасөз парағын жазу

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.5- мəтіндерден көсемше оралымды сөйлемдерді 
анықтап,оларды ауызша жəне жазбаша мəтіндер құрауда 
орынды қолдану
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Тыңдалым 11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындылары-
мен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) салы-
стырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.6.1 - көтерілген мəселе бойынша əртүрлі дереккөздерден 
алынған мəтіндерді тыңдау жəне салыстыру, өз ойын 
логикалық дұрыс, аргументті жəне айқын жеткізу

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер мен 
терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін құрауда 
орынды қолдану;
11.2.4.1 - кəсіби бағыттағы түпнұсқа мəтіндерден 
қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық 
көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу 
мақсатын талдау

Оқылым 11.3.4.1 -ғылыми жəне публицистикалық стильдегі мəтіндер 
(мақала, аннотация, үндеу) бойынша салыстырмалы 
(құрылымы, қызметі, мақсатты аудиториясы, оқырманға əсері) 
талдау жасау ;
11.3.1.1 - мəтіннен детальді ақпараттарды, факті мен 
көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың 
оқырманға əсерін жəне автор позициясын талқылау

Жазылым 11.4.1.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдің жанрлық 
жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 
қолданып, үндеу жазу;
11.4.2.1 - қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу (аргументативті 
эссе)

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.5- мəтіндерден көсемше оралымды сөйлемдерді 
анықтап,оларды ауызша жəне жазбаша мəтіндер құрауда 
орынды қолдану
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Тыңдалым 11.1.1.1 -мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті 
ақпаратты анықтай білу;
11.1.3.1 - оқу-кəсіби, қоғамдық-саяси, əлеуметтік-мəдени 
тақырыптар аясында жəне мамандандырылған тар аядағы 
арнайы мəтіндердегі сөздер мен термин сөздердің мағынасын 
түсіну

Айтылым 11.2.3.1 - сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 
бөліктері: əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мəнеріне 
сай қолдану;
11.2.5.1 - көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын ала-
тын тілдік (вербалдық) жəне бейвербалдық элементтерді 
қолданып, сенімді жəне еркін сөйлеу

Оқылым 11.3.4.1 -ғылыми жəне публицистикалық стильдегі мəтіндер 
(мақала,баспасөз парағы) бойынша салыстырмалы 
(құрылымы, қызметі, мақсатты аудиториясы, оқырманға əсері) 
талдау жасау;
11.3.3.1 - əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселеге баға беру жəне əлем əдебиеті үлгілерімен салы-
стыру

Жазылым 11.4.2.1 - қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу (дискуссивті 
эссе, аргументативті эссе);
11.4.5.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мəтіннің 
ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) 
жинақы мəтін құрастыру

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.6 - мəтін құрауда үстеудің мағынанылқ түрлерін стильдік 
ерекшеліктеріне сай орынды қолдану
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Тыңдалым 11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындылары-
мен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) салы-
стырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.6.1 - көтерілген мəселе бойынша əртүрлі дереккөздерден 
алынған мəтіндерді тыңдау жəне салыстыру, өз ойын 
логикалық дұрыс, аргументті жəне айқын жеткізу

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер мен 
терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін құрауда 
орынды қолдану;
11.2.2.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндерге сүйеніп, монолог-
пен диалогті үйлестіре қолдану, сөз əдебі мен сөйлеу этикеті 
формаларын орынды қолданып, тыңдаушылармен қарым-
қатынас орнату

Оқылым 11.3.1.1 - мəтіннен детальді ақпараттарды, факті мен 
көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың 
оқырманға əсерін жəне автор позициясын талқылау;
11.3.6.1 - мəтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мəселеге 
баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дəлелді жеткізу

Жазылым 11.4.2.1 -қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу («келісу, 
келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе); 
11.4.4.1 - тақырып бойынша мəтінге жоспар құрып, əр 
тармақшаға қажетті негізгі жəне қосымша мəліметтерді 
жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-
схема, менталды карта, презентация)

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.7.- мəтін құрауда шылаудың мағыналық түрлерін 
стильдік қызметіне сай орынды қолдану
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Тыңдалым 11.1.2.1 - мəтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды 
(ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) жəне 
берілген ақпараттарды жүйелеу;
11.1.3.1 -оқу-кəсіби, қоғамдық-саяси, əлеуметтік-мəдени 
тақырыптар аясында жəне мамандандырылған тар аядағы 
арнайы мəтіндердегі сөздер мен термин сөздердің мағынасын 
түсіну

Айтылым 11.2.4.1 - кəсіби бағыттағы түпнұсқа мəтіндерден 
қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық 
көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу 
мақсатын талдау;
11.2.6.1 - əртүрлі графиктік мəтіндердегі (кесте, диаграмма, 
сызба, шартты белгі) мəліметтерді салыстырып талдау, негізгі 
үрдістерді анықтау

Оқылым 11.3.3.1 - əдеби шығарма
да көтерілген əлеуметтік-қоғамдық мəселеге баға беру жəне 
əлем əдебиеті үлгілерімен салыстыру;
11.3.1.1 - мəтіннен детальді ақпараттарды, факті мен 
көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың 
оқырманға əсерін жəне автор позициясын талқылау

Жазылым 11.4.5.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мəтіннің 
ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) 
жинақы мəтін құрастыру;
11.4.6.1 - мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; мəтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана 
білу

Тілдік 
бағдар 

11.5.1.7- мəтін құрауда шылаудың мағыналық түрлерін 
стильдік қызметіне сай орынды қолдану

4 -тоқсан 

То
ле

ра
нт

ты
лы

қ-
ел

бі
рл

ігі
Ли

ра
 Қ

он
ыс

 «
Ад

ам
» 

əң
гім

ес
і

Тыңдалым 11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындылары-
мен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) салы-
стырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.5.1 - мəтін бойынша автор позициясын жəне көтерілген 
мəселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тəсілін 
талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Айтылым 11.2.2.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндерге сүйеніп, монологпен 
диалогті үйлестіре қолдану, сөз əдебі мен сөйлеу этикеті фор-
маларын орынды қолданып,тыңдаушылармен қарым-қатынас 
орнату;
11.2.5.1 - көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын ала-
тын тілдік (вербалдық) жəне бейвербалдық элементтерді 
қолданып, сенімді жəне еркін сөйлеу

Оқылым 11.3.2.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндердің (мақала, дəріс,очерк) құрылымы мен рəсімделуін 
білу, жанрлық жəне тілдік ерекшеліктерін талдау;
 11.3.5.1 - қосымша ғылыми-анықтамалық ақпарат көздерінен 
алынған материалдар негізінде мəтін мазмұнына сыни 
тұрғыдан талдау жасау

Жазылым 11.4.1.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдің жанрлық 
жəне стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды 
қолданып, баспасөз парағын жазу;
11.4.3.1 - шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш 
құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

Тілдік 
бағдар 

11.5.2.1. - оқшау сөздердің қызметін білу,
жазба жұмыстарында орынды қолдану

Ұл
т м

ұр
ат

ы 
- ұ

лт
ты

қ қ
ау

іп
сіз

ді
к

Не
сіп

бе
к А

йт
ұл

ы 
«Б

əй
те

ре
к»

Тыңдалым 11.1.1.1 -мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті 
ақпаратты анықтай білу
11.1.3.1 -оқу-кəсіби, қоғамдық-саяси, əлеуметтік-мəдени 
тақырыптар аясында жəне мамандандырылған тар аядағы 
арнайы мəтіндердегісөздер мен термин сөздердің мағынасын 
түсіну

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер мен 
терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін құрауда 
орынды қолдану;
11.2.4.1 - кəсіби бағыттағы түпнұсқа мəтіндерден 
қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық 
көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу 
мақсатын талдау

Оқылым 11.3.3.1 - əдеби шығармада көтерілген əлеуметтік-қоғамдық 
мəселеге баға беру жəне əлем əдебиеті үлгілерімен салы-
стыру;
11.3.6.1 - мəтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мəселеге 
баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дəлелді жеткізу

Жазылым 11.4.2.1 - қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу («келісу, 
келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
11.4.5.1 - ғылыми жəне публицистикалық стильдегі 
мəтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мəтіннің 
ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) 
жинақы мəтін құрастыру

Тілдік 
бағдар 

11.5.2.1 - оқшау сөздердің қызметін білу,жазба жұмыстарында 
орынды қолдану
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Тыңдалым 11.1.1.1 -мəтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті 
ақпаратты анықтай білу;
11.1.4.1 - көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындылары-
мен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сəулет) салы-
стырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау

Айтылым 11.2.1.1 - ғылыми жəне кəсіби мəтіндердегі күрделі сөздер мен 
терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мəтін құрауда 
орынды қолдану;
11.2.3.1 - сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас 
бөліктері: əуен, əуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мəнеріне 
сай қолдану

Оқылым 11.3.1.1 - мəтіннен детальді ақпараттарды, факті мен 
көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың 
оқырманға əсерін жəне автор позициясын талқылау;
11.3.6.1 - мəтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мəселеге 
баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дəлелді жеткізу

Жазылым 11.4.4.1 - тақырып бойынша мəтінге жоспар құрып, əр 
тармақшаға қажетті негізгі жəне қосымша мəліметтерді 
жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-
схема, менталды карта, презентация);
11.4.2.1 - қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген 
мəселе бойынша өз ойын дəлелдеп эссе жазу (дискуссивті 
эссе, аргументативті эссе);
11.4.6.1 - мəнмəтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық 
нормаға сай жазу; мəтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана 
білу

Тілдік 
бағдар 

11.5.2.2 - айқындауыш мүшелелер (қосалқы, қосарлы, 
оңашаланған) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында 
орынды қолдану.
10-сыныпқа арналған лексикалық минимум

I тоқсан – 68 сөз
Еңбек нарығы жəне сұраныс.

Балғабек Қыдырбекұлы. «Теміржолшы»
№ № Лексикалық минимум 

(актив)
CT Абсолютті жиілік

1 1 уақытша үс 698
2 2 бағам зт 87
3 3 біліктілік зт 1808
4 4 жалақы зт 434
5 5 қала ет 3456
6 6 келісімшарт зт 590
7 7 нарық зт 2166
8 8 несие зт 837
9 9 жайлы шл 1225

10 10 салық зт 1616
11 11 кəсіподақ зт 256
12 12 серіктестік зт 296
13 13 өндірістік сн 447
14 14 тəртіп зт 4144
15 15 сыйақы зт 188
16 16 тез үс 1978
17 17 жанама сн 169
18 18 жарамды сн 170
19 19 көтерме сн 12
20 20 қысқамерзімді сн 6
21 21 пысық сн 85
22 22 үстеме сн 59
23 23 айырбаста ет 156
24 24 саудалас ет 13

Отандық өнеркəсіп.
Ғабиден Мұстафин. «Қарағанды» романынан үзінді

25 1 бөлшек зт 834
26 2 кəсіпорын зт 2805
27 3 серпін зт 162
28 4 өнеркəсіп зт 1420
29 5 кеден зт 178
30 6 жекеменшік зт 200
31 7 одақ зт 1858
32 8 қосалқы сн 10
33 9 отандық сн 480
34 10 жабдықта ет 239
35 11 күшейт ет 260
36 12 құрастыр ет 1236
37 13 өндіріл ет 24
38 14 ілгері үс 30
39 15 кеңейт ет 706
40 16 тігіншілік зт 12
41 17 тұс зт 1830
42 18 бəсекелестік зт 491

43 19 барабар сн 40
44 20 əртараптандыру зт 71

Қазақстандық кино жəне театрдағы серпіліс.
Дулат Исабеков. «Əпке» драмасы

45 1 жетекші зт 1057
46 2 бойынша шл 12861
47 3 қаламгер зт 352
48 4 аудармашы зт 225
49 5 орда зт 934
50 6 өнертанушы зт 22
51 7 сыншы зт 253
52 8 деректі сн 202
53 9 қолтаңба зт 142
54 10 тұсаукесер зт 121
55 11 үгіт-насихат зт 62
56 12 шабыт зт 180
57 13 астарлы сн 21
58 14 тарихи-рухани сн 6
59 15 көкейкесті сн 114
60 16 түсірілім зт 37
61 17 шығармашылық зт 1720
62 18 əсерлен ет 7
63 19 сомда ет 164
64 20 сүйсін ет 149
65 21 түй ет 593
66 22 ғылыми-көпшілік сн 73
67 23 қазы зт 302
68 24 ойландыр зт 3

II тоқсан – 52 сөз
Жаһандық экологиялық проблемалар.

Қадыр Мырзалиев. «Аралым» өлеңі
69 1 ғалам зт 269
70 2 арт ет 925
71 3 жер-ана зт 35
72 4 зардап зт 299
73 5 қуаңшылық зт 50
74 6 өзгеріс зт 2082
75 7 өкілеттік зт 317
76 8 өркениет зт 444
77 9 экожүйе зт 23
78 10 жойқын сн 101
79 11 мұздақ зт 8
80 12 жігерлендір ет 20
81 13 өрші ет 167
82 14 нұқсан зт 204
83 15 тапшылық зт 137

Мəдениет: мұхит игілігі.
Əбдіжəміл Нұрпейісов. «Қан мен тер»

84 1 бұғаз зт 63
85 2 балдыр зт 72
86 3 игілік зт 365
87 4 құрлық зт 325
88 5 мүйіс зт 60
89 6 ғаламат сн 80
90 7 себеп-салдар зт 47
91 8 сүңгі ет 227
92 9 шығанақ зт 100
93 10 айдын зт 95
94 11 қырыл ет 217
95 12 оқшаула ет 76
96 13 гауһар зт 287
97 14 бат ет 597
98 15 уылдырық зт 30
99 16 қайшылық зт 350

Мейрамдар: сенім жəне табыну.
Бейімбет Майлин. «Айт күндері»

100 1 ағым зт 634
101 2 азап зт 510
102 3 айт зт 63
103 4 ғибадатхана зт 60
104 5 күнə зт 293
105 6 қажылық зт 39
106 7 құдірет зт 353
107 8 құлшылық зт 77
108 9 мешіт зт 326
109 10 құрбандық зт 154
110 11 сабыр зт 377
111 12 төзім зт 184
112 13 шіркеу зт 250
113 14 от зт 1527
114 15 мүшкіл сн 57
115 16 тылсым зт 80
116 17 өкін ет 303
117 18 сен ет 2006
118 19 табын ет 364
119 20 ұстан ет 506
120 21 ұсын ет 3260

III тоқсан – 76 сөз
Сауда мен көмек: екіжақты келісімді сауда.

Гүлнар Жұмабайқызы. «Ел тірегі – экономика»
121 1 əріптес зт 707
122 2 басымдық зт 403
123 3 бедел зт 726
124 4 делдал зт 62
125 5 қожалық зт 263
126 6 өтемақы зт 147
127 7 екіжақты сн 110
128 8 мəміле зт 149
129 9 əлі үс 3087
130 10 ақшалай үс 116
131 11 бөгде сн 297
132 12 көпсалалы сн 18
133 13 үшін шл 22598
134 14 кіріс зт 596
135 15 барлық ес 8146
136 16 қаржылай үс 28
137 17 көмек зт 3322
138 18 тарап зт 2228
139 19 толыққанды сн 1825
140 20 берешек зт 88

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы гендерлік бейне.
Дениз Райан. «Ақпарат жəне байланыс»

141 1 əлеует зт 660
142 2 хабарлама зт 437
143 3 бөлініс зт 86
144 4 бейне зт 1647
145 5 зорлық-зомбылық зт 104
146 6 хабар зт 1676
147 7 теңдік зт 330
148 8 байыпты сн 33
149 9 жеткілікті сн 458
150 10 тəн сн 1622
151 11 дамушы сн 329
152 12 екіталай үс 76
153 13 шамамен үс 697
154 14 екіұшты сн 30
155 15 бұқаралық сн 168
156 16 шиеленіс зт 171
157 17 ізгілендір ет 28
158 18 тапта ет 291
159 19 бері шл 1169

Жер планетасындағы қауіпті қалдықтар.
Дениз Райан. «Ауа райы», Қайнар Олжай. «Жер мен аспан»

160 1 айыппұл зт 183
161 2 қауіпсіздік зт 1192
162 3 қалдық зт 547
163 4 өрте ет 374
164 5 сарапшы зт 728
165 6 үйінді зт 51
166 7 жұмыр сн 64
167 8 кері үс 635
168 9 бықсы ет 30
169 10 жарыл ет 718
170 11 залалсыздандыру ет 13
171 12 тірлік зт 367
172 13 өңде ет 1386
173 14 сұрыпта ет 19
174 15 шірі ет 149
175 16 жарамсыз сн 105
176 17 орай шл 281
177 18 талпыныс зт 111
178 19 төтенше сн 212
179 20 көм ет 281

Əлеуметтік теңсіздік: адам құқықтары жəне көмек.
Сайн Мұратбеков. «Жусан иісі», Ерлан Жүнісов. «Сіз кедейсіз ...»

180 1 бірдей үс 3537
181 2 дəйек зт 70
182 3 жарлық зт 344
183 4 жат ет 14144
184 5 қақтығыс ет 40
185 6 қарар зт 149
186 7 мұқтаж зт 252
187 8 нəсіл зт 120
188 9 саты зт 953
189 10 тепе-теңдік зт 490
190 11 түсіністік зт 622
191 12 дəулетті сн 72
192 13 жарлы сн 98
193 14 кемсіт ет 98
194 15 ұғын ет 246
195 16 ұлтаралық сн 342
196 17 сот зт 3781

IVтоқсан – 60сөз
Денсаулық үшін жасалатын таңдаулар.
Бейімбет Майлин. «Иелі ауру» əңгімесі

197 1 əл-ауқат зт 110
198 2 екпе зт 17
199 3 емші зт 61
200 4 есірткі зт 94
201 5 жүйке зт 178
202 6 құмарлық зт 85
203 7 жігерлі сн 62
204 8 ем зт 686
205 9 айырыл ет 1155
206 10 шарасыз сн 31
207 11 амал зт 955
208 12 ширақ сн 54
209 13 арыл ет 303
210 14 əуестен ет 41
211 15 сырқаттан ет 34
212 16 əрбір ес 2595
213 17 душар үс 74

Сандық технологияны пайдаланудағы теңсіздік.
Мұхтар Шаханов. «Өркениеттің адасуы» романынан үзінді

«Компьютер басты жарты адамдар»
214 1 бейнежазба зт 32
215 2 бейнетаспа зт 78
216 3 ұшқыр сн 62
217 4 адас ет 446
218 5 біркелкі сн 584
219 6 желілік сн 23
220 7 сандық сн 375

221 8 қарышта ет 57
222 9 тиіс мд 9179
223 10 теңсіздік зт 112
224 11 ілгеріле ет 129
225 12 жарты сн 1457
226 13 шектеулі сн 184
227 14 ұялы сн 176
228 15 бүкілəлемдік сн 1204

Заң мен қылмыс.
Дүкенбай Досжан. «Ар соты» əңгімесі

229 1 айыпталушы зт 171
230 2 бостандық зт 985
231 3 қатаң сн 537
232 4 жəбірленуші зт 156
233 5 қорғаушы зт 474
234 6 жоқшылық зт 92
235 7 кек зт 377
236 8 қастандық зт 118
237 9 қорлық зт 218
238 10 сотталушы зт 98
239 11 түрме зт 634
240 12 үкім зт 281
241 13 үстемдік зт 280
242 14 бейкүнə сн 26
243 15 бейхабар сн 123
244 16 даулы сн 19
245 17 кінəлі сн 395
246 18 отырыс зт 383
247 19 құзырлы сн 71
248 20 бұз ет 1928
249 21 жүгін ет 567
250 22 кесіл ет 346
251 23 қамау зт 310
252 24 əділетті сн 53
253 25 ізгі сн 159
254 26 ұрын ет 162
255 27 қасақана үс 80
256 28 тəркіле ет 289

11-сыныпқа арналған лексикалық минимум
I тоқсан – 68 сөз

Қазіргі қоғам: Қазақстандағы əлеуметтік теңсіздік
(Байлар мен кедейлер).

Қабдеш Жұмаділов. «Жалдамалы күйеу» немесе
Əзиз Несин. «Құрдымға құлдырап барамыз» əңгімесі

№ № Лексикалық мини-
мум (актив)

CT Абсолютті жиілік

1 1 ауқатты сн 108
2 2 аянышты сн 93
3 3 əлсіз сн 265
4 4 жіктел ет 237
5 5 садақа зт 55
6 6 баршылық зт 116
7 7 бейшара сн 267
8 8 билеп-төсте ет 33
9 9 жарылқа ет 117
10 10 жетім-кедей зт 1
11 11 жоқтық зт 365
12 12 кəріп зт 10
13 13 күйзеліс зт 54
14 14 күйлі сн 9
15 15 қарыз зт 1273
16 16 қиын-қыстау сн 95
17 17 құнсыздан ет 53
18 18 шағым зт 434
19 19 сес зт 48
20 20 сүйеніш зт 52
21 21 тоқ сн 170
22 22 шиеттей сн 7
23 23 бақытсыз сн 87
24 24 панасыз сн 37
25 25 жанталас ет 87

Экология. Мұнай жəне атомдық индустрия.
Гауһар Сейітжан. «Қара алтыны халқымның ...»

26 1 қыр ет 320
27 2 жаңашыл сн 70
28 3 бастама зт 788
29 4 тоқтат ет 1039
30 5 биоəртүрлілік зт 2
31 6 жанармай зт 80
32 7 жарылыс зт 106
33 8 залал-зардап зт 1
34 9 ұңғыма зт 21
35 10 кемтар сн 31
36 11 қайғылы сн 86
37 12 қару зт 940
38 13 қасірет зт 312
39 14 қират ет 98
40 15 қозғалыс зт 1271
41 16 қою сн 297
42 17 құлдыра ет 213
43 18 мұнайлы сн 54
44 19 мұншалықты сн 9
45 20 нəрсе зт 2834
46 21 ерітінді зт 1962
47 22 шаң-тозаң зт 42
48 23 қошқыл сн 19

«Өнер жəне əдебиет». Көркем жеткізудің əртүрлі жолдары.
Қалқаман Сарин. «Шерлі домбыра» өлеңі

49 1 арқау зт 314
50 2 ойшыл сн 269
51 3 əуезді сн 27
52 4 бедерле ет 7
53 5 жөн-жоралғы зт 12
54 6 зерле ет 15
55 7 қағида зт 1202
56 8 нақыш зт 120
57 9 өнегелі сн 66
58 10 өрнекте ет 97
59 11 өткір сн 443
60 12 жазу зт 1034
61 13 тоқыма сн 247
62 14 шешендік зт 278
63 15 сырла ет 44
64 16 сондай-ақ мд 1522
65 17 шанақ зт 27
66 18 ғажап зт 450
67 19 бойы шл 2340
68 20 шытырман сн 32

II тоқсан – 52 сөз
Қазіргі қоғам: Еуропадағы жəне Қазақстандағы жұмыссыздық.

Асқар Алтай. «Прописка»
69 1 асыра ет 1168
70 2 асыраушы зт 28
71 3 боса ет 272
72 4 тіркеу зт 420
73 5 даярла ет 888
74 6 жалдан ет 99
75 7 жұмыскер зт 64
76 8 жұмыссыздық зт 160
77 9 жұмысшы зт 1040
78 10 кеңсе зт 327
79 11 қызметкер зт 2242
80 12 қысқарт ет 405
81 13 кепілдік зт 470
82 14 қоғам зт 4463
83 15 өтіл зт 13
84 16 мəселен мд 1254
85 17 түйіндеме зт 18

Қазақстан бейнесі. Қазақстанның өткені мен келешегі.
Дүкенбай Досжан. «Төрт патшаны көрген кейуана» хикаят

86 1 айғақ зт 366
87 2 наразылық зт 461
88 3 баяндама зт 389
89 4 бекем сн 62
90 5 буын зт 2842
91 6 еңселі сн 39
92 7 төңкеріс зт 520
93 8 желбіре ет 80
94 9 бірегей сн 190
95 10 қарбалас ет 30
96 11 мəртебе зт 791
97 12 некен-саяқ сн 27
98 13 өрескел сн 95
99 14 өскелең сн 103

100 15 серпіліс зт 264
101 16 тұғырлы сн 33
102 17 ізбасар зт 28

Қазіргі əлемдегі театр.
Сəбит Оразбай. «Өмірдің өзі театр» əңгіме

103 1 қошемет зт 122
104 2 əзіл-оспақ зт 15
105 3 есептік сн 181
106 4 жаңғыр ет 172
107 5 көрнекі сн 134
108 6 қойылым зт 283
109 7 маусымдық сн 25
110 8 əншілік зт 87
111 9 сабақтастық зт 170
112 10 тарлан сн 45
113 11 ұстаным зт 573
114 12 үзінді зт 660
115 13 шапалақ зт 112
116 14 шымылдық зт 163
117 15 саңлақ сн 55
118 16 ықылас зт 395
119 17 ынтызар сн 10
120 18 ілтипат зт 91

III тоқсан – 76 сөз
Туризм: экотуризм.

Бауыржан Омарұлы. «Сапардың сырлы сəттері»
(Нұртөре Жүсіп. «Солай болған» кітабынан)

121 1 бүлін ет 120
122 2 алыс-жақын сн 65
123 3 күдіктен ет 39
124 4 күмəндан ет 67
125 5 қажетсін ет 13
126 6 қыруар сн 190
127 7 ойластыр ет 113
128 8 сəт зт 1688
129 9 солай үс 1923
130 10 таңсық сн 37
131 11 тапаталтүс үс 14
132 12 тап-тұйнақтай сн 18
133 13 төңірек зт 574
134 14 түрлі-түрлі сн 21
135 15 тамсан ет 118
136 16 ішінара үс 100
137 17 ізденімпаз сн 344
138 18 заң зт 5799
139 19 керісінше үс 606

(Жалғасы 36-бетте) 
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140 20 сағым зт 65
Қазіргі əлемдегі ерлер мен əйелдердің атқаратын рөлдеріндегі өзгерістер.

Дильдар Мамырбаева. «SOS - ана»
141 1 дəстүршілдік зт 2
142 2 белсенділік зт 719
143 3 жабырқау сн 9
144 4 жанжал зт 181
145 5 зайырлы сн 220
146 6 итермеле ет 117
147 7 ғана шл 18395
148 8 сыйластық зт 171
149 9 татулас ет 81
150 10 тұрпайы сн 43
151 11 ұйытқы зт 121
152 12 өзін-өзі үс 1517
153 13 ұрыс-төбелес зт 2
154 14 əлеумет зт 124
155 15 ерік-жігер зт 113

Жастар мəселесінің түйткілдері.
Ш. Айтматов. «Найман ана».

156 1 бозбала зт 124
157 2 нашақорлық зт 68
158 3 елікте ет 210
159 4 ескір ет 122
160 5 тəкаппар сн 86
161 6 жора-жолдас зт 14
162 7 жылжы ет 555
163 8 жіті сн 84
164 9 келбет зт 253
165 10 қамсыздандыр ет 29
166 11 мəңгүрт зт 23
167 12 сауалнама зт 322
168 13 субмəдениет зт 2
169 14 жалғыз сн 2213
170 15 тоғыс ет 224
171 16 бастамашыл сн 36
172 17 түйткіл зт 101
173 18 бұзақы сн 77

Қазіргі қоғам. Миграция, зияткерлік миграция.
Қабдеш Жұмаділов. «Қаздар қайтып барады» немесе «Тағдыр»

174 1 ас ет 2511
175 2 əділеттілік зт 51
176 3 белең зт 83
177 4 біржолата ус 55
178 5 жемқор сн 35
179 6 жырақ сн 58
180 7 теңқұқылы сн 8
181 8 көші-қон зт 170
182 9 қоныс зт 901
183 10 жалынды сн 60
184 11 шенеунік зт 440
185 12 сатқындық зт 40
186 13 сылтау зт 186
187 14 талан-тараж зт 62
188 15 тəлкек зт 40
189 16 тəрк ет ет 15
190 17 келімсек сн 70
191 18 атажұрт зт 133
192 19 қатынас ет 184
193 20 мəжбүрлі сн 26
194 21 ушық ет 397
195 22 жаппай үс 517
196 23 теже ет 238

IVтоқсан – 60сөз
Толеранттылық.

Лира Қоныс. «Адам» əңгімесі
197 1 алауыздық зт 30
198 2 демеулік зт 11
199 3 төзімсіз сн 4
200 4 қандас зт 1
201 5 құт-қазына зт 1
202 6 ауызбіршілік зт 31
203 7 көнбіс сн 17
204 8 отандас сн 121
205 9 қарама-қайшы сн 106
206 10 ниет зт 451
207 11 сəн-салтанат зт 32
208 12 тауқымет зт 74
209 13 төз ет 129
210 14 тұс-тұстан үс 10
211 15 ұлттық-этностық сн 5
212 16 шегаралас сн 1277
213 17 сіңір ет 1379
214 18 қызуқанды сн 8
215 19 сенімділік зт 107

«Мəңгілік ел – ұлт мұраты: ұлттық қауіпсіздік».
Несіпбек Айтұлы. «Бəйтерек»

216 1 абзал сн 301
217 2 аңса ет 431
218 3 ая зт 1506
219 4 бақуатты сн 3
220 5 берекесіздік зт 3
221 6 мағлұмат зт 242
222 7 төлтума зт 16
223 8 кедендік сн 547
224 9 қайталанбас сн 27
225 10 қауіптілік зн 23
226 11 құрдым зт 103
227 12 лаңкес зт 85
228 13 мəңгілік зт 489
229 14 өміршең сн 101
230 15 текті сн 103
231 16 түйсін ет 70
232 17 түпқазық сн 10
233 18 ұлықта ет 89

Бос уақыт қоғам дамуының көрсеткіші.
М. Мақатаев. «Сағатым қайда, сағатым?» өлеңі

234 1 мөлшер зт 1349
235 2 рақат зт 360
236 3 бесін зт 240
237 4 ғұмыр зт 337
238 5 елең-алаң үс 81
239 6 енжар сн 9
240 7 зер зт 121
241 8 зерік ет 58
242 9 кəсіби сн 908
243 10 көңілсіз сн 85
244 11 күйтабақ зт 9
245 12 кірбің зт 22
246 13 қанағаттандыр ет 335
247 14 қаяу зт 25
248 15 мезет зт 102
249 16 құлшын ет 87
250 17 құштарлық зт 179
251 18 сəске зт 70
252 19 сергі ет 67
253 20 бағыт-бағдар зт 120
254 21 теңдессіз сн 39
255 22 ымырт зт 71
256 23 іңір зт 22

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 176 - қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 394-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математи-
ка бағытындағы 10-11-сыныптарға арналған «Қазақ əдебиеті» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 
№1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Қазақ əдебиеті бағдарламасының мақсаты – білім алушыларды креативті ойлауға 
бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне жəне жаза білуіне қолдау көрсету, 
дəлелдер келтіру, салыстыру жəне анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру. 
Білім алушылар əдеби жанрларға эксперимент жасау арқылы драмалық шығарманы 
проза тілімен, прозаны поэзия тілімен жазу тəсілдерін меңгере алады.

3. «Қазақ əдебиеті» оқу пəнін оқытудың негізгі міндеттері:
1) «Қазақ əдебиеті» бағдарламасы білім алушылардың сауаттылығын, олардың 

əдеби жəне эстетикалық талғамдары мен сезімдерін дамыту, ойлау қабілеттері мен 
танымдық жəне коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру бағытында құрастырылған;

2) қазақ əдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мəдениеттегі маңызды 
орнын құрметтейді жəне бағалайды; 

3) қазақ əдебиетінің мəдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының 
қалыптасқан тарихын, алға қойған міндеттерін, мəселелерін, қарама-қайшылық пен 
қиындықтарын анықтайды жəне түсінеді; 

4) түрлі жағдайларға бейімделе білу жəне өздігінен шешім қабылдау дағдыларын 
қалыптастырады;

5) заманауи, ғылыми жəне қоғамдық дамуға сəйкес дүниетанымын дамытады.
2-тарау. «Қазақ əдебиеті» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

4. «Қазақ əдебиеті» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
 1) 10-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты; 
2) 11-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды.
5. «Қазақ əдебиеті» пəндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну жəне жау-

ап беру, анализ жəне интерпретация, бағалау жəне салыстырмалы анализ, сонымен 
қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламаның бұл 
бөлімі пəн бойынша оқу мақсаттарынан тұрады.

6. «Түсіну жəне жауап беру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;
2) əдеби шығарманың тұжырымдамасы;
3) көркем шығармадағы образ;
4) шығарма үзінділерімен жұмыс;
5) қазақ əдебиетіндегі ұлттық құндылықтардың əлемдегі орнын білу.
7. «Анализ жəне интерпретация» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əдеби шығарманың композициясы;
2) автор бейнесі;
3) көркем шығарманың тілі;
4) шығармашылық жұмыс;
 5) қазақ жəне əлем əдебиетіндегі құндылықтар.
8. «Бағалау жəне салыстыру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) тарихи жəне көркемдік құндылығы;
2) заманауилығы мен жаңашылдығы;
3) əдеби эссе;
4) əдеби сын.
9. Оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) түсіну жəне жауап беру: əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау 

арқылы идеялық мазмұнын түсіну; əдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану; көркем 
шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау; көркем шығармалардан 
алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану; ұлттық құндылықтардың 
маңыздылығын контекстермен үндестіру;

2) анализ жəне интерпретация: əдеби шығарманың əртүрлі композициялық 
ерекшеліктерін талдау; автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісі; 
шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін ашу;көркем шығармада 
көтерілген мəселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс жазу;қазақ 
əдебиеті мен əлем əдебиетіндегі ортақ құндылықтарды анықтау;

3) бағалау жəне салыстыру: шығарманың тарихи жəне көркемдік құндылығын 
анықтап,бағалау; көркем шығармадағы көтерілген мəселелердің жаңашылдығына баға 
беру; шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе 
жазу; ғылыми еңбектерді негізге ала отырып, əдеби сын жазу.

10. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:
1) Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Лай суға 

май бітпес қой өткенге» өлеңдері; Он жетінші қарасөз, Отыз екінші қарасөз, «Масғұт» 
поэмасы;

2) М.Сəрсеке «Қаныш Сəтбаев» роман-эссе;
3) А.Кемелбаева «Шашты» əңгімесі;
4) Т.Сұлтанбеков «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық əңгіме;
5) Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі;
6) Ш. Мұртаза «Бесеудің хаты» драмасы;
7) Ж.Бөдеш «Жалғыз» поэмасы.
11. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) түсіну жəне жауап беру: əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау 

арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну; əдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанр-
лармен салыстыра отырып талдау; көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау 
мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; көркем шығармалардан алған үзінділерді, 
қанатты сөздер мен дəйексөздерді шығармашылық жұмыстарда қолдану; ұлттық 
құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру;

2) анализ жəне интерпретация: əдеби шығарманың жанрына қарай композициялық 
ерекшеліктерін айқындау;шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен бай-
ланысы; шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын ашу; əдеби 
туындыдағы көтерілген мəселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық 
жұмыс жазу; əлем жəне қазақ əдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдау;

3) бағалау жəне салыстыру: шығарманы əлем əдебиеті үлгілерімен салыстырып, та-
рихи жəне көркемдік құндылығын бағалау;көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі 
заман көрінісін салыстырып бағалау; шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туын-
дылармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу.

12. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:
1) О.Бөкей «Атау кере» повесі;
2) Ж.Əбдірашев «Дала, сенің ұлыңмын» өлеңі;
3) Б.Мұқай «Өмірзая» романы;
4) Лира Қоныс «Тиын» əңгімесі;
5) М. Əуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы 1, 2-том;
6) Қ.Мырзалиев «Қызыл кітап» поэмасы; 
7) С.Балғабаев «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиялық драмасы.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
13. Бағдарламада «оқу мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен 

белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім 
жəне бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 
Мысалы, 10.2.1.4. кодында «10» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» 
- оқу мақсатының реттік саны.

14. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген:
1) түсіну жəне жауап беру:

Білім алушылар...
10-сынып 11-сынып

1.Көркем 
шығарманың 
мазмұны мен 
пішіні

10.1.1.1 - əдеби шығармаға 
сюжеттік-композициялық тал-
дау жасау арқылы идеялық 
мазмұнын түсіну 

11.1.1.1 - əдеби шығармаға 
сюжеттік-композициялық тал-
дау жасау арқылы жанрлық 
ерекшелігін түсіну

2.Əдеби 
шығарманың 
тұжырымдамасы

10.1.2.1 - əдеби шығарманың 
жанрлық табиғатын тану

11.1.2.1 - əдеби шығарманың 
жанрлық ерекшелігін өзге жанр-
лармен салыстыра отырып 
талдау 

3.Көркем 
шығармадағы 
образ

10.1.3.1 - көркем 
шығармадағы кейіпкерлер 
жүйесін жинақтау мен да-
ралау 

11.1.3.1 - көркем шығармадағы 
кейіпкерлер жүйесін жинақтау 
мен даралау арқылы өмір 
шындығын көрсету

 4.Шығарма 
үзінділерімен 
жұмыс

10.1.4.1 - көркем 
шығармалардан алған 
үзінділерді шығармашылық 
жұмыстарда қолдану

11.1.4.1 - көркем 
шығармалардан алған 
үзінділерді, қанатты сөздер, 
дəйексөздерді шығармашылық 
жұмыстарда қолдану 

5 .Қазақ 
əдебиетіндегі 
ұлттық 
құндылықтардың 
əлемдегі орнын 
білу

10.1.5.1 - ұлттық 
құндылықтардың 
маңыздылығын контекстер-
мен үндестіру

11.1.5.1 - ұлттық 
құндылықтардың 
маңыздылығын ғаламдық 
тақырыптағы контекстермен 
байланыстыру

2) анализ жəне интерпретация:
10-сынып 11-сынып

1. Əдеби 
шығарманың ком-
позициясы

10.2.1.1 - əдеби 
шығарманың 
композициялық 
ерекшеліктерін талдау

11.2.1.1 - əдеби шығарманың 
жанрына қарай композициялық 
ерекшеліктерін айқындау

2. Автор бейнесі 10.2.2.1 - автор 
бейнесінің шығармадағы 
белгілі бір оқиғадағы 
көрінісін анықтау

11.2.2.1 - шығармадағы авторлық 
идеяның өмір шындығымен байла-
нысын анықтау

 3. Көркем 
шығарманың тілі

10.2.3.1 - шығармадағы 
көркемдегіш 
құралдардың орыны мен 
қызметін талдау

11.2.3.1 - шығарма идеясы мен 
көркемдегіш құралдардың байланы-
сын талдау

4. 
Шығармашылық 
жұмыс

10.2.4.1 - көркем 
шығармада көтерілген 
мəселелерге тал-
дау жасау арқылы 
шығармашылық жұмыс 
(эссе, əңгіме, өлең, 
əдеби жəне еркін 
тақырыптарға шығарма) 
жазу.

11.2.4.1 - əдеби туындыдағы 
көтерілген мəселелерге 
өзіндік көзқарас тұрғысынан 
шығармашылық жұмыс (эссе, 
əңгіме, өлең, əдеби жəне еркін 
тақырыптарға шығарма) жазу 

5. Қазақ 
жəне əлем 
əдебиетіндегі 
құндылықтар

10.2.5.1 - қазақ əдебиеті 
мен əлем əдебиетіндегі 
ортақ құндылықтарды 
анықтау

11.2.5.1 - əлем жəне 
қазақ əдебиетіндегі ортақ 
құндылықтардың үндестігін талдау

3) бағалау жəне салыстыру
10-сынып 11-сынып

1.Тарихи жəне 
көркемдік 
құндылығы

10.3.1.1 - шығарманың 
тарихи жəне көркемдік 
құндылығын анықтап, 
бағалау

11.3.1.1 - шығарманы əлем 
əдебиеті үлгілерімен салысты-
рып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау

2.Заманауилығы 
мен 
жаңашылдығы

10.3.2.1 - көркем 
шығармадағы көтерілген 
мəселелердің 
жаңашылдығына баға беру

11.3.2.1 - көркем шығармадағы 
заман көрінісі мен қазіргі заман 
көрінісін салыстырып бағалау

3. Əдеби эссе 10.3.3.1 - шығарманың идея-
сын адамгершілік құндылық 
тұрғысынан талдап, əдеби 
эссе жазу 

11.3.3.1 - шығарманы көркемдік-
эстетикалық құндылық 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе 
жазу 

 4. Əдеби сын 10.3.4.1 - ғылыми еңбектерге 
сүйене отырып əдеби сын 
жазу

11.3.4.1 - шығарманы идеялық 
жағынан мазмұндас туындылар-
мен салыстыра отырып, əдеби 
сын жазу

15. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген жалпы орта білім беру деңгейінің 
жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-11-сыныптарға арналған «Қазақ 
əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ 
мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

16. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сан-
дарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика 
бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Қазақ əдебиеті» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 
ұзақ мерзімді жоспар
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10.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну; 
10.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану; 
10.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану;
10.1.5.1 - ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контек-
стермен үндестіру

Анализ 
жəне ин-
терпре-
та ция

10.2.1.1 - əдеби шығарманың композициялық 
ерекшеліктерін талдау; 
10.2.2.1 - автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір 
оқиғадағы көрінісін анықтау ; 10.2.3.1 - шығармадағы 
көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау; 
10.2.4.1 - көркем шығармада көтерілген мəселелерге талдау 
жасау арқылы шығармашылық жұмыс (əңгіме, өлең, əдеби 
жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
10.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетіндегі ортақ 
құндылықтарды анықтау

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманың тарихи жəне көркемдік құндылығын 
анықтап, бағалау;
10.3.2.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелердің 
жаңашылдығына баға беру;
10.3.3.1 – шығарма
ның идеясын адамгерші
лік құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
10.3.4.1 - ғылыми еңбектерге сүйене отырып əдеби сын 
жазу
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10.1.2.1.- əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну;
10.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану; 
10.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану; 
10.1.5.1-ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контек-
стермен үндестіру

Анализ 
жəне ин-
терпре-
та ция

10.2.1.1 - əдеби шығарманың композициялық 
ерекшеліктерін талдау; 
10.2.2.1 - автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір 
оқиғадағы көрінісін анықтау; 
10.2.4.1 - көркем шығармада көтерілген мəселелерге талдау 
жасау арқылы шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме) жазу

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманың тарихи жəне көркемдік құндылығын 
анықтап, бағалау;
10.3.2.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелердің 
жаңашылдығына баға беру;
10.3.4.1- ғылыми еңбектерді негізге ала отырып, шығармаға 
əдеби сын жазу
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10.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну;
10.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану; 
10.1.3.1 - көркем шығармада
ғы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану;
10.1.5.1-ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контек-
стермен үндестіру

Анализ 
жəне ин-
терпре-
та ция

10.2.1.1 - əдеби шығарма
ның композициялық ерекшеліктерін талдау;
 10.2.2.1 - автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір 
оқиғадағы көрінісін анықтау; 
10.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен 
қызметін талдау; 
10.2.4.1 - көркем шығармада көтерілген мəселелерге талдау 
жасау арқылы шығармашылық жұмыс (əңгіме, өлең, əдеби 
жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
10.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетінде
гі ортақ құндылықтарды анықтау

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманың тарихи жəне көркемдік құндылығын 
анықтап, бағалау;
10.3.2.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелердің 
жаңашылдығына баға беру; 10.3.3.1 - шығарманың иде-
ясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, əдеби 
эссе жазу;
10.3.4.1- ғылыми еңбектерді негізге ала отырып, шығармаға 
əдеби сын жазу
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10.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну; 
10.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану;
10.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпре-
тация

10.2.1.1 - əдеби шығарма
ның композициялық ерекшеліктерін талдау;
10.2.2.1 - автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір 
оқиғадағы көрінісін анықтау;
10.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдардың орыны 
мен қызметін талдау;
10.2.4.1 - көркем шығармада көтерілген мəселелерге талдау 
жасау арқылы шығармашылық жұмыс (өлең, əңгіме ) жазу;
10.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетінде
гі ортақ құндылықтарды анықтау

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

10.3.1.1 - шығарманың тарихи жəне көркемдік құндылығын 
анықтап, бағалау;
10.3.3.1 - шығарма
ның идеясын адамгерші
лік құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
10.3.4.1- ғылыми еңбектерді негізге ала отырып, шығармаға 
əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;
11.1.3.1 - көркем шығармада
ғы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір 
шындығын көрсету; 
11.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге 
жанрлармен салыстыра отырып талдау; 
11.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты 
сөздер, дəйексөздерді шығармашылық жұмыстарда 
қолдану;
11.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.5.1- ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық 
тақырыптағы контекстермен байланыстыру

Анализ 
жəне ин-
терпре-
тация

11.2.1.1 - əдеби шығарманың жанрына қарай 
композициялық ерекшеліктерін айқындау; 11.2.2.1 - 
шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байла-
нысын анықтау; 
11.2.3.1 - шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың 
байланысын талдау;
11.2.4.1 - əдеби туындыдағы көтерілген мəселелерге өзіндік 
көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (əңгіме, өлең 
) жазу;
11.2.5.1 - əлем жəне қазақ əдебиетіндегі ортақ 
құндылықтардың үндестігін талдау

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

11.3.1.1 - шығарманы əлем əдебиеті үлгілерімен салысты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау;
11.3.2.1 - көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі за-
ман көрінісін салыстырып бағалау;
11.3.3.1 - шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туынды-
лармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну; 
11.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге 
жанрлармен салыстыра отырып талдау;
11.1.3.1 - көркем шығарма
дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы 
өмір шындығын көрсету;
11.1.5.1- ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық 
тақырыптағы контекстермен байланыстыру

Анализ 
жəне ин-
терпре-
тация

11.2.1.1 - əдеби шығарманың жанрына қарай 
композициялық ерекшеліктерін айқындау; 11.2.2.1 - 
шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байла-
нысы анықтау; 
11.2.3.1 - шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың 
байланысын талдау;
11.2.4.1 - əдеби туындыдағы көтерілген мəселелерге өзіндік 
көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме, 
өлең, əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
11.2.5.1-əлем жəне қазақ əдебиетіндегі ортақ 
құндылықтардың үндестігін талдау

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

11.3.1.1 - шығарманы əлем əдебиеті үлгілерімен салысты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау; 
11.3.2.1 - көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі за-
ман көрінісін салыстырып бағалау;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туынды-
лармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;
 11.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге 
жанрлармен салыстыра отырып талдау; 
11.1.3.1 - көркем шығарма
дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы 
өмір шындығын көрсету; 11.1.4.1 - көркем шығармалардан 
алған үзінділерді, қанатты сөздер, дəйексөздерді 
шығармашылық жұмыстарда қолдану;
11.1.5.1- ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық 
тақырыптағы контекстермен байланыстыру

Анализ 
жəне ин-
терпре-
тация

11.2.1.1 - əдеби шығарманың жанрына қарай 
композициялық ерекшеліктерін айқындау ;
11.2.2.1 - шығармадағы авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысын анықтау; 
11.2.3.1- шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың 
байланысын талдау; 
11.2.4.1 - əдеби туындыдағы көтерілген мəселелерге өзіндік 
көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (əңгіме, өлең, 
əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
11.2.5.1 - əлем жəне қазақ əдебиетіндегі құндылықтардың 
үндесуін талдау

Бағалау 
жəне са-
лыстыру

11.3.1.1 - шығарманы əлем əдебиеті үлгілерімен салысты-
рып, тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау;
11.3.2.1 - көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі за-
ман көрінісін салыстырып бағалау;
11.3.3.1 - шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туынды-
лармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау 
жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;
11.1.2.1 - əдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге 
жанрлармен салыстыра отырып талдау; 
11.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты 
сөздер, дəйексөздерді шығармашылық жұмыстарда 
қолдану

Анализ 
жəне ин-
терпре-
тация

11.2.1.1 - əдеби шығарманың жанрына қарай 
композициялық ерекшеліктерін айқындау;
11.2.2.1 - шығармадағы авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысы анықтау;
11.2.3.1 - шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың 
байланысын талдау;
11.2.4.1- əдеби туындыдағы көтерілген мəселелерге өзіндік 
көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме, 
өлең, əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
11. 2.5.1- əлем жəне қазақ əдебиетіндегі ортақ 
құндылықтардың үндестігін талдау

Бағалау 
жəне 
салыс-
тыру

11.3.2.1 - көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі за-
ман көрінісін салыстырып бағалау;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туынды-
лармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 177-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 395-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Қазақ əдебиеті» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 
№1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Қазақ əдебиеті бағдарламасының мақсаты – білім алушыларды креативті ойлауға 
бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне жəне жаза білуіне қолдау көрсету, 
дəлелдер келтіру, салыстыру жəне анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру. 
Білім алушылар əдеби жанрларға эксперимент жасау арқылы драмалық шығарманы 
проза тілімен, прозаны поэзия тілімен жазу тəсілдерін меңгере алады.

3. «Қазақ əдебиеті» оқу пəнін оқытудың негізгі міндеттері:
1) «Қазақ əдебиеті» бағдарламасы білім алушылардың сауаттылығын, олардың 

əдеби жəне эстетикалық талғамдары мен сезімдерін дамыту, ойлау қабілеттері мен 
танымдық жəне коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру бағытында құрастырылған;

2) қазақ əдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мəдениеттегі маңызды 
орнын құрметтейді жəне бағалайды; 

3) қазақ əдебиетінің мəдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының 
қалыптасқан тарихын, алға қойған міндеттерін, мəселелерін, қарама-қайшылық пен 
қиындықтарын анықтайды жəне түсінеді; 

4) түрлі жағдайларға бейімделе білу жəне өздігінен шешім қабылдау дағдыларын 
қалыптастырады;

5) заманауи, ғылыми жəне қоғамдық дамуға сəйкес дүниетанымын дамытады.
2-тарау. «Қазақ əдебиеті» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

4. «Қазақ əдебиеті» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты; 
2) 11-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты құрайды.
5. «Қазақ əдебиеті» пəндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну жəне жау-

ап беру, анализ жəне интерпретация, бағалау жəне салыстырмалы анализ, сонымен 
қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламаның бұл 
бөлімі пəн бойынша оқу мақсаттарынан тұрады.

6. «Түсіну жəне жауап беру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;
2) əдеби шығарманың тұжырымдамасы;
3) көркем шығармадағы образ;
4) шығарма үзінділерімен жұмыс;
5) қазақ əдебиетіндегі ұлттық құндылықтардың əлемдегі орнын білу.
7. «Анализ жəне интерпретация» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əдеби шығарманың композициясы;
2) автор бейнесі;
3) көркем шығарманың тілі;
4) шығармашылық жұмыс;
 қазақ жəне əлем əдебиетіндегі құндылықтар.
8. «Бағалау жəне салыстыру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) тарихи жəне көркемдік құндылығы;
2) заманауилығы мен жаңашылдығы;
3) əдеби эссе;
4) əдеби сын.
9. Оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) түсіну жəне жауап беру: əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысын 

талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну; əдеби шығармадағы көтерілген 
мəселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; көркем шығармадағы кейіпкерлер 
жүйесін жинақтау мен даралау; көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы мəселелермен байланыстыру; шығармадағы ұлттық құндылықтардың 
əлемдік тақырыптармен үндестігін ашу;

2) анализ жəне интерпретация: əдеби шығарманың композициясын уақыт пен 
кеңістік тұрғысынан талдау; шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен бай-
ланысы; шығармадағы автор стилі мен көркемдегіш құралдардың қызметін ашу;көркем 
шығармадағы көтерілген мəселелерге талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, 
шығармашылық жұмыс жазу; əлем жəне қазақ əдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін 
талдап, өзіндік ой қорыту; 

3) бағалау жəне салыстыру: шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен 
салыстырып, тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау; көркем шығармадағы 
көтерілген мəселелердің жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беру;шығарманың идея-
сын жалпыадамзаттық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу; шығарманы 

идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу.
10. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:
1) Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ», «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы», «Көңілім 

қайтты достан да, дұшпаннан да», «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым», «Болыс болдым, мінеки», «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңдері; 
Он жетінші қарасөз, Отыз екінші қарасөз, Отыз үшінші қарасөз, «Ескендір» поэмасы;

2) Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романы;
3) Ə. Кекілбаев «Аңыздың ақыры» повесі;
4) М.Мағауин «Шақан - шері» романы;
5) Ш.Айтматов «Боранды бекет» романы;
6) Ұ.Есдəулетов «Біз түркілерміз»;
7) Қ.Жұмаділов «Тағдыр» романы; 
8) Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы;
9) Ш. Мұртаза «Тəуекел той» əңгімесі.
11. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) түсіну жəне жауап беру:əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысын 

талдау арқылы көтерілген ғаламдық мəселелерді терең түсіну; əдеби шығармадағы 
көтерілген мəселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан 
ашу; көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір 
шындығын көрсету; көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы 
мəселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану; шығармадағы 
ұлт тық жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың əлемдік тақырыптармен үндестігін 
ашу;

2) анализ жəне интерпретация: əдеби шығарманың композициясын жанрлық 
ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; автор бейнесінің 
шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау; шығармадағы көркемдегіш 
құралдардың образ жасаудағы орны; көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға 
креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс жазу; қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетіндегі 
ортақ бағыт, əдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау;

3) бағалау жəне салыстыру: шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, 
тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау; көркем шығарманың жаңашылдығын 
ғаламдық тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру; 
шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе 
жазу; шығарманы идеялық жағынан мазмұндас əлем əдебиеті үлгілерімен салыстыра 
талдап, əдеби сын жазу.

12. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:
1) С.Сейфуллин «Сыр сандық» өлеңі;
2) И.Есенберлин «Қаһар» романы; 
3) А.Сүлейменов «Бесатар» повесі;
4) С. Елубай «Жалған дүние» романы;
5) Қасым Аманжолов «Өзім туралы» өлеңі;
6) М. Əуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы;
7) Т.Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі; 
8) М. Райымбекұлы«Көшбасшы»поэмасы;
9) Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
13. Бағдарламада «оқу мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен 

белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім 
жəне бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 
Мысалы, 10.2.1.4. кодында «10» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, 
«4» - оқу мақсатының реттік саны

14. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.
1) түсіну жəне жауап беру:

Білім алушылар...
10-сынып 11-сынып

1.Көркем 
шығарманың 
мазмұны мен 
пішіні

10.1.1.1 - əдеби 
шығарманың сюжеттік-
композициялық 
құрылысын талдау 
арқылы идеялық 
мазмұнын терең түсіну

11.1.1.1 - əдеби шығарманың 
сюжеттік-композициялық құрылысын 
талдау арқылы көтерілген ғаламдық 
мəселелерді терең түсіну 

2.Əдеби 
шығарманың 
тұжырымдамасы

10.1.2.1 - əдеби 
шығармадағы көтерілген 
мəселелерді ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу

11.1.2.1 - əдеби шығармадағы 
көтерілген мəселелерді қазіргі 
өмірмен байланыстырып, ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашу

3.Көркем 
шығармадағы 
образ

10.1.3.1 - көркем 
шығармадағы 
кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау

11.1.3.1 - көркем шығармадағы 
кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен 
даралау арқылы өмір шындығын 
көрсету

 4.Шығарма 
үзінділерімен 
жұмыс

10.1.4.1 - көркем 
шығармалардан алған 
үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы өзекті 
мəселелермен байла-
ныстыру

11.1.4.1 - көркем шығармалардан 
алған үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы өзекті мəселелермен 
байланыстырып, шығармашылық 
жұмыстарда қолдану

5.Қазақ 
əдебиетіндегі 
ұлттық 
құндылықтардың 
əлемдегі орнын 
білу

10.1.5.1 - шығармадағы 
ұлттық құндылықтардың 
əлемдік тақырыптармен 
үндестігін ашу

11.1.5.1 - шығармадағы ұлттық жəне 
жалпыадамзаттық құндылықтардың 
əлемдік тақырыптармен үндестігін 
ашу

2) анализ жəне интерпретация:
Білім алушылар...

10-сынып 11-сынып
1. Əдеби 
шығарманың 
композициясы

10.2.1.1 - əдеби 
шығарманың композици-
ясын уақыт пен кеңістік 
тұрғысынан талдау

11.2.1.1 - əдеби шығарманың 
композициясын жанрлық 
ерекшеліктерін айқындап, уақыт 
пен кеңістік тұрғысынан талдау

2. Автор 
бейнесі

10.2.2.1 - шығармадағы 
авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысы 
айқындау

11.2.2.1 - автор бейнесінің 
шығарманың негізгі идеясымен бай-
ланысын айқындау

3. Көркем 
шығарманың 
тілі

10.2.3.1 - шығармадағы 
көркемдегіш құралдар мен 
айшықтау амалдарының 
қызметін талдау

11.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш 
құралдар мен айшықтау 
амалдарының қызметін талдай оты-
рып, автор стилін анықтау

4. Шығарма-
шылық жұмыс

10.2.4.1 - көркем 
шығармадағы көтерілген 
мəселелерге талдау жа-
сау арқылы өзіндік пікірін 
қосып, шығармашылық 
жұмыс (эссе, əңгіме, 
өлең, əдеби жəне еркін 
тақырыптарға шығарма) 
жазу 

11.2.4.1 - көркем шығармадағы 
ғаламдық тақырыптарға креативті 
ой қосып, шығармашылық жұмыс 
(эссе, əңгіме, өлең, əдеби жəне 
еркін тақырыптарға шығарма) жазу 

5. Қазақ 
жəне əлем 
əдебиетіндегі 
құндылықтар

10.2.5.1 - əлем жəне 
қазақ əдебиетіндегі 
құндылықтардың үндесуін 
талдап, өзіндік ой қорыту 

11.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен 
əлем əдебиетіндегі ортақ бағыт, 
əдеби ағым, жалпыадамзаттық 
құндылықтарды анықтау, талдау 
жасау

3) бағалау жəне салыстыру:
Білім алушылар...

10-сынып 11-сынып
1.Тарихи жəне 
көркемдік 
құндылығы

10.3.1.1 - шығарманы 
мазмұндас туындылардың 
үлгілерімен салыстырып, 
тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау 

11.3.1.1 - шығарманы ғаламдық 
тақырыптармен салыстырып, тарихи 
жəне көркемдік құндылығын бағалау

2.Заманауилығы 
мен 
жаңашылдығы

10.3.2.1 - көркем шығармадағы 
көтерілген мəселелердің 
жаңашылдығына сыни 
тұрғыдан баға беру

11.3.2.1 - . көркем шығарманың 
жаңашылдығын ғаламдық 
тақырыптармен байланыстыра отырып, 
сыни тұрғыдан баға беру

3. Əдеби эссе 10.3.3.1 - шығарманың иде-
ясын жалпыадамзаттық 
құндылық тұрғысынан талдап, 
əдеби эссе жазу

11.3.3.1 - шығарманың идеясын 
көркемдік-эстетикалық құндылық 
тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу 

4. Əдеби сын 10.3.4.1 - шығарманы идеялық 
жағынан мазмұндас туынды-
лармен салыстыра отырып, 
əдеби сын жазу

11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан 
мазмұндас əлем əдебиеті үлгілерімен 
салыстыра талдап, əдеби сын жазу

15. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген жалпы орта білім беру деңгейінің 
қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-11-сыныптарға арналған «Қазақ əдебиеті» 
оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жо-
спарына сəйкес жүзеге асырылады.

16. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сан-
дарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарына арналған «Қазақ əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптаға арналған «Қазақ əдебиеті» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 10-сынып:
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10.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең 
түсіну; 10.1.2.1 - əдеби шығармада
ғы көтерілген мəселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан 
ашу; 
10.1.3.1 - көркем шығарма
дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
ғаламдық тақырыптағы өзекті мəселелермен байла-
ныстыру;
10.1.5.1 - шығармадағы ұлттық құндылықтардың 
əлемдік тақырыптармен үндестігін ашу

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

10.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын уақыт пен 
кеңістік тұрғысынан талдау;
10.2.2.1 - шығармадағы авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысы айқындау;
10.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен 
айшықтау амалдарының қызметін талдау;
10.2.4.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелерге 
талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, 
шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме, өлең, əдеби жəне 
еркін тақырыптарға шығарма) жазу ;
10.2.5.1 - əлем жəне қазақ əдебиетіндегі 
құндылықтардың үндесуін талдап, өзіндік ой қорыту

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманы мазмұндас туындылардың 
үлгілерімен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
10.3.2.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелердің 
жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беру;
10.3.3.1 - шығарманың идеясын жалпыадамзаттық 
құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
10.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас ту-
ындылармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу

2-тоқсан 
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10.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең 
түсіну; 
10.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
ғаламдық тақырыптағы өзекті мəселелермен байла-
ныстыру;
10.1.5.1 - шығармадағы ұлттық құндылықтардың 
əлемдік тақырыптармен үндестігін ашу

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

10.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын уақыт пен 
кеңістік тұрғысынан талдау; 
10.2.2.1 - шығармадағы авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысын айқындау;
10.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен 
айшықтау амалдарының қызметін талдау;
10.2.4.1 - көркем шығармадағы көтерілген 
мəселелерге талдау жасау арқылы өзіндік пікірін 
қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, əдеби жəне еркін 
тақырыптарға шығарма) жазу ;

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманы мазмұндас туындылардың 
үлгілерімен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
10.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас ту-
ындылармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу

3 -тоқсан 

(Жалғасы. Басы 35-бетте) 

(Жалғасы 37-бетте) 
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(Жалғасы 38-бетте) 
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10.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең 
түсіну; 10.1.2.1 - əдеби шығармадағы көтерілген 
мəселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 
10.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
ғаламдық тақырыптағы өзекті мəселелермен байланы-
стыру;
10.1.5.1 - шығармадағы ұлттық құндылықтардың əлемдік 
тақырыптармен үндестігін ашу

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

10.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын уақыт пен 
кеңістік тұрғысынан талдау; 
10.2.2.1 - шығармадағы авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысы айқындау;
10.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен 
айшықтау амалдарының қызметін талдау;
10.2.4.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелерге 
талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, 
шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме, өлең, əдеби жəне 
еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
10.2.5.1 - əлем жəне қазақ əдебиетіндегі 
құндылықтардың үндесуін талдап, өзіндік ой қорыту

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманы мазмұндас туындылардың 
үлгілерімен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
10.3.2.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелердің 
жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беру;
10.3.3.1 - шығарманың идеясын жалпыадамзаттық 
құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу
10.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туын-
дылармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу
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10.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең 
түсіну;
10.1.2.1 - əдеби шығармадағы көтерілген мəселелерді 
ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 
10.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін 
жинақтау мен даралау; 
10.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді 
ғаламдық тақырыптағы өзекті мəселелермен байланы-
стыру;
10.1.5.1 - шығармадағы ұлттық құндылықтардың əлемдік 
тақырыптармен үндестігін ашу

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

10.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын уақыт пен 
кеңістік тұрғысынан талдау; 
10.2.2.1 - шығармадағы авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысын айқындау;
10.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен 
айшықтау амалдарының қызметін талдау;
10.2.4.1 - көркем шығармадағы көтерілген мəселелерге 
талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, 
шығармашылық жұмыс (əңгіме, өлең, əдеби жəне еркін 
тақырыптарға шығарма) жазу

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

10.3.1.1 - шығарманы мазмұндас туындылардың 
үлгілерімен салыстырып, тарихи жəне көркемдік 
құндылығын бағалау;
10.3.3.1 - шығарманың идеясын жалпыадамзаттық 
құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
10.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туын-
дылармен салыстыра отырып, əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мəселелерді 
терең түсіну; 
11.1.2.1 - əдеби шығармадағы көтерілген мəселелерді қазіргі 
өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
11.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау 
мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы өзекті мəселелермен байланыстырып, 
шығармашылық жұмыстарда қолдану;
11.1.5.1 - шығармадағы ұлттық жəне жалпыадамзаттық 
құндылықтардың əлемдік тақырыптармен үндестігін ашу

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

11.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын жанрлық 
ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан 
талдау;
11.2.2.1 - автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен 
байланысын айқындау;
11.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау 
амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
11.2.4.1 - көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға 
креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме, 
өлең, əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу; 
11.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетіндегі ортақ бағыт, 
əдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, 
талдау жасау

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

11.3.1.1 - шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, 
тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау.
11.3.2.1 - . көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық 
тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға 
беру;
11.3.3.1 - шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық 
құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас əлем 
əдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мəселелерді 
терең түсіну;
11.1.2.1 - əдеби шығармадағы көтерілген мəселелерді қазіргі 
өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
11.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау 
мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы өзекті мəселелермен байланыстырып, 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

11.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын жанрлық 
ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан 
талдау;
11.2.2.1 - автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен 
байланысын айқындау;
11.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау 
амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
11.2.4.1 - көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға 
креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, əдеби жəне 
еркін тақырыптарға шығарма) жазу 

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

11.3.1.1 - шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, 
тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас əлем 
əдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, əдеби сын жазу
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11.1.1.1 - əдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мəселелерді 
терең түсіну; 
11.1.2.1 - əдеби шығармадағы көтерілген мəселелерді қазіргі 
өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
11.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау 
мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы өзекті мəселелермен байланыстырып, 
шығармашылық жұмыстарда қолдану;
11.1.5.1 - шығармадағы ұлттық жəне жалпыадамзаттық 
құндылықтардың əлемдік тақырыптармен үндестігін ашу

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

11.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын жанрлық 
ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан 
талдау;
11.2.2.1 - автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен 
байланысын айқындау;
11.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау 
амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
11.2.4.1 - көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға 
креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе,əңгіме,өлең) 
жазу;
11.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетіндегі ортақ бағыт, 
əдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, 
талдау жасау

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

11.3.1.1 - шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, 
тарихи жəне көркемдік құндылығын бағалау;
11.3.2.1 - көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық 
тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға 
беру;
11.3.3.1 - шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық 
құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас əлем 
əдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, əдеби сын жазу
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11.1.2.1 - əдеби шығармадағы көтерілген мəселелерді қазіргі 
өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
11.1.3.1 - көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау 
мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.4.1 - көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық 
тақырыптағы өзекті мəселелермен байланыстырып, 
шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ 
жəне 
интер-
прета-
ция

11.2.1.1 - əдеби шығарманың композициясын жанрлық 
ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан 
талдау;
11.2.2.1 - автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен 
байланысын айқындау;
11.2.3.1 - шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау 
амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін 
анықтау;
11.2.4.1 - көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға 
креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, əңгіме, 
өлең, əдеби жəне еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
11.2.5.1 - қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетіндегі ортақ бағыт, 
əдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, 
талдау жасау

Бағалау 
жəне 
салы-
стыру

11.3.2.1 - көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық 
тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға 
беру;
11.3.3.1 - шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық 
құндылық тұрғысынан талдап, əдеби эссе жазу;
11.3.4.1 - шығарманы идеялық жағынан мазмұндас əлем 
əдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, əдеби сын жазу.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 178-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 396-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Орыс тілі» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)
Глава 1. Общие положения 

1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобяза-
тельным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего 
среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.

2. Учебный предмет «Русский язык» в образовательном процессе выполняет две 
функции: во-первых, является предметом изучения, во-вторых, средством изучения 
других предметов. 

3. Цель обучения учебному предмету «Русский язык» - развитие творчески ак-
тивной языковой личности путем совершенствования функциональной грамотности 
обучающихся по всем видам речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и 
письмо) на основе сформированных знаний о языке, с учетом норм употребления 
средств разных уровней и активизации их в продуктивной речевой деятельности в 
разных сферах общения.

4. Предметом обучения является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании в современных условиях полиэтнического и много-
язычного Казахстана.

5. Задачи обучения:
1) использование знаний о русском языке, соблюдение норм литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, лексических и грамматических) и правил рече-
вого этикета в устной и письменной речи в различных сферах и ситуациях общения; 

2) совершенствование навыков информационного поиска, извлечения и преоб-
разования информации;

3) обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматиче-
ских средств академического языка; 

4) совершенствование навыков критического мышления: анализа, синтеза, оценки, 
интерпретации полученной информации;

5) использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативных 
задач; 

6) совершенствование навыков слушания и говорения;
7) совершенствование умений создавать монологическое высказывание в раз-

личных жанрах публичных выступлений, критически оценивать и выбирать языко-
вые средства с точки зрения нормативности, в соответствии с ситуацией общения;

8) совершенствование умений успешного диалогического общения, ведения дис-
куссии в разных сферах и коммуникативных ситуациях, предлагая пути решения 
проблемы;

9) совершенствование стилистической грамотности при создании текстов разных 
жанров; формирование индивидуального авторского стиля; умение корректировать и 
редактировать текст; формирование индивидуального авторского стиля;

10) расширение представлений о национально-культурной специфике русского 
языка, о культуре русского, казахского и других народов;

11) воспитание сознательного отношения к языку как средству общения, источнику 
знаний, духовно-нравственной ценности, как к языковому капиталу, способствующему 
успешной социализации в обществе.

6. Грамматический материал изучается в контексте речевых тем. Обучение язы-
ку осуществляется через интеграцию с другими предметами посредством изучения 
сквозных тем, использования текстов различных предметных областей, развития 
академического языка.

7. Учебная программа по предмету «Русский язык» рассчитана на 2 года обуче-
ния в старшей школе.

Глава 2. 
Организация содержания предмета «Русский язык»

8. Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Русский язык» составляет:
1) в 10 классе – 1 час в неделю, 34 часа в учебном году;
2) в 11 классе – 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.
9. Содержание учебной программы по учебному предмету «Русский язык» органи-

зовано по разделам обучения. Разделы состоят из подразделов, которые содержат в 
себе цели обучения в виде ожидаемых результатов по классам. 

10. Цели обучения, обозначенные в каждом подразделе, позволяют учителю си-
стемно планировать работу по развитию четырех видов речевой деятельности (слу-
шание, говорение, чтение, письмо), а также оценивать достижения обучающихся, 
информировать их о следующих этапах обучения.

11. Содержание учебного предмета включает 4 раздела:
1) слушание и говорение;
2) чтение;
3) письмо;
4) соблюдение речевых норм.
12. Раздел «Слушание и говорение» включает следующие подразделы:
1) понимание содержания сообщения/информации;
2) прогнозирование событий;
3) участие в диалоге;
4) построение монологического высказывания.
5) оценивание прослушанного материала.
13. Раздел «Чтение» включает следующие подразделы:
1) выявление структурных частей текста и определение основной мысли;
2) понимание применения лексических и синтаксических единиц в прочитанном 

тексте;
3) определение типов и стилей текстов;
4) формулирование вопросов и оценивание;
5) виды чтения;
6) извлечение информации из различных источников;
7) сравнительный анализ текстов;
8) интерпретация текста.
14. Раздел «Письмо» включает следующие подразделы:
1)изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуального ма-

териала;
2) представление информации в различных формах;
3) создание текстов различных типов и стилей;
4) написание эссе;
5) корректирование и редактирование текстов;
6) творческое письмо.
15. Раздел «Соблюдение речевых норм» включает следующие подразделы:
1) соблюдение орфографических норм;
2) соблюдение лексических норм;
3) соблюдение грамматических норм;
4) соблюдение пунктуационных норм.
16.Базовое содержание
17.Класс 10
1) слушание и говорение: понимание основной и детальной информации текста; 

различие факта и мнения; определение основной мысли с учетом невербальных 
средств общения; прогнозирование содержания по проблеме, поднимаемой в тексте; 
участие в дебатах, аргументация собственной позиции, предложение разных путей 
решения проблемы; построение развёрнутого монолога (рассуждения на заданную 
тему, убеждение), включающего не менее 3-х микротем в пределах общественно-по-
литической, социально-культурной и учебно-научной сфер; оценивание прослушан-
ного материала с точки зрения достоверности, актуальности информации, выражение 
собственного мнения;

2) чтение: понимание главной, детальной, скрытой информации различных тек-
стов, с соотнесением информации, заключенной в тексте, с информацией из других 
источников/личным опытом; выявление роли примечаний, иллюстраций, подзаголов-
ков в передаче основной мысли текста; понимание применения специальной лексики, 
аббревиации, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств выразительности 
в тексте; определение типов, признаков и языковых особенностей текстов разных 
жанров, особенностей текстов научно-популярного подстиля (очерк, эссе, статья), 
публицистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк); формулирование 
вопросов и идей для исследования по прочитанному тексту; использование приемов 
просмотрового чтения, сканирования и детального чтения; извлечение и синтез ин-
формации из различных источников, сопоставление разных точек зрения; сравнение 
стилистических особенностей текстов (композиционных, языковых и жанровых) с 
учетом темы, основной мысли, проблемы, цели, целевой аудитории, позиции автора; 
интерпретация содержания предложения, абзаца, соотнесение его с темой, основной 
идеей, авторской позицией;

3) письмо: изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуаль-
ного материала, перефразирование исходного материала с сохраненим основной 
мысли; представление информации в виде графика, таблицы, диаграммы, схемы, 
инфографики, в т.ч. с помощью ИКТ; создание текстов научно-популярного подстиля 
(очерк, эссе, статья), публицистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк); 
с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации; написание разных видов эссе, 
в том числе критического, анализ научной и публицистической  литературы, 
выражение и обоснование своего согласия/несогласия с автором; написание текстов-
описаний и текстов-повествований в различных жанрах с использованием средств 
воздействия на читателя; корректировка и редактирование всех имеющихся недо-
четов в тексте с учетом целей, целевой аудитории, ситуации общения и воздействия 
на читателя; писать творческие работы, фрагмент/фрагменты текста, являющиеся 
определёнными композиционным элементами;

4) соблюдение речевых норм: соблюдение орфографических норм; использование 
лексики официально-делового стиля, публицистического и научного стилей, стилисти-
ческих фигур в соответствии с целью и ситуацией общения; соблюдение словообра-
зовательных и морфологических (использование глаголов абстрактной семантики, 
глаголов несовершенного вида настоящего времени) норм; использование знаков 
препинания в простых, простых осложненных и сложных предложениях.

18. Класс 11
1) слушание и говорение: понимание основной и детальной информации текста, 

высказывание критического отношения к позиции автора; определение основной мыс-
ли с опорой на цель и позицию автора текста; прогнозирование содержания текста 
по таблицам и схемам; участие в деловой беседе, решение проблемы и достижение 
договоренности; построение развернутого монолога для публичного выступления в 
рамках общественно-политической, социально-культурной, социально-экономической 
и учебно-научной сфер; оценивание прослушанного материала с точки зрения убеди-
тельности, его критическая оценка;

2) чтение: понимание главной, детальной, скрытой информации различных тек-
стов, критическая оценка авторской позиции; выявление роли цвета, шрифтового 
многообразия, звука и графических изображений, гиперссылок в передаче основ-
ной мысли текста; понимание применения изобразительно-выразительных средств, 
стилистических фигур и других приемов в тексте; определение типов, признаков и 
языковых особенностей текстов научного и публицистического стилей и подстилей 
(аннотация, тезисы, репортаж, публичное выступление); формулирование вопросов 
для исследования и гипотезы по прочитанному тексту; использование разных видов 
чтения в зависимости от коммуникативных задач, которые ставит перед собой чита-
ющий; извлечение информации из различных источников, установление взаимосвя-
зей и построение обоснованных выводов; сравнение стилистических особенностей 
текстов (композиционных, языковых и жанровых) с учетом темы, основной мысли, 
проблемы, цели, целевой аудитории, позиции автора и воздействия, произведенного 
на читателя; интерпретация содержания фрагмента текста, соотнесение его с темой, 
основной идеей, авторской позицией;

3) письмо: изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуаль-
ного материала, сжатие и перефразирование исходного материала с сохранением 
основной мысли; представление информации в виде презентации, использование 
таблицы, схемы, графики, диаграммы аудиофайлы, фотографии, движущихся иллю-
страций; создание текстов научного и публицистического стилей и подстилей (анно-
тация, тезисы, репортаж, публичное выступление) с учетом цели, целевой аудитории 
и речевой ситуации; написание разных видов эссе, в том числе аргументативного и 
дискуссионного, рассмотрение и анализ проблемы, представленной в научной, публи-
цистической литературе, предложение и обоснование собственных путей решения 
данной проблемы; написание текстов-описаний и текстов-повествований в различных 
жанрах с использованием приемов, отражающих убеждения, взгляды и чувства автора; 
корректировка и редактирование всех имеющихся недочетов в тексте с учетом цели, 
целевой аудитории, ситуации общения и воздействия на читателя; писать творческие 
работы (тексты-повествования и тексты смешанных типов);

4) соблюдение речевых норм: соблюдение орфографических норм; использование 
лексики официально-делового стиля, публицистического и научного стилей, стилисти-
ческих фигур в соответствии с целью и ситуацией общения; соблюдение словообра-
зовательных и морфологических (использование глаголов абстрактной семантики, 
глаголов несовершенного вида настоящего времени), синтаксических (при пассивных 
конструкциях с возвратными глаголами и краткими страдательными причастиями, в 
безличных предложениях) и стилистических норм; использование знаков препинания 
в простых, простых осложненных и сложных предложениях с разными видами связи.

Глава 3. 
Система целей обучения

19. Цели обучения в программе представлены кодировкой. В коде первое число 
обозначает класс, второе – подраздел программы, третье число показывает нумера-
цию учебной цели. Например, в кодировке 10.2.1: «10» – класс, «2» – подраздел, «1» 
– нумерация учебной цели.

20. Система целей обучения:
1) слушание и говорение:

Обучающиеся должны:
Подраздел 10 класс  11 класс

1.
Понимание содер-
жания сообщения/
информации

10.1. 1 – понимать основ-
ную и детальную информа-
цию текста, различая факт 
и мнение; определять це-
левую аудиторию 

11.1.1 – понимать основную и 
детальную информацию текстов 
разных жанров (лекция, интер-
вью, дис пут, дискуссия, полеми-
ка, статья, видеосюжет), выска-
зывая критическое отношение 
к позиции автора (вводные кон-
струкции, терминология); опреде-
лять целевую аудиторию

 2.
Прогнозирование 
событий

10.1. 2 – прогнозировать 
содержание по проблеме, 
поднимаемой в тексте

11.1. 2 – прогнозировать со-
держание текста по таблицам 
и схемам

 3.
Участие в диалоге

10.1 3 – участвовать в де-
батах, аргументируя соб-
ственную позицию и пред-
лагая разные пути решения 
проблемы

11.1.3 - участвовать в деловой 
беседе, решая проблему и дости-
гая договоренности 

4. Построение 
монологического 
высказывания

10.1.4 – строить развёр-
нутый монолог (рассуж-
дение на заданную тему, 
убеждение), включающий 
не менее 3-х микротем в 
пределах общественно-по-
литической и учебно-науч-
ной сфер

11.1.4 – строить развернутый мо-
нолог для публичного выступле-
ния в рамках общественно-поли-
тической, социально-экономиче-
ской и учебно-научной сфер

 5.
Оценивание про-
слушанного мате-
риала

10.1. 5 – оценивать прослу-
шанный материал с точки 
зрения достоверности, 
актуальности информа-
ции, выражая собственное 
мнение 

11.1.5 – оценивать прослушан-
ный материал с точки зрения 
убедительности, критически оце-
нивая его 

2) чтение:
Обучающиеся должны:

Подраздел Класс 10 Класс 11
1. Выявление 
структурных ча-
стей текста и опре-
деление основной 
мысли

10.2.1 – выявлять роль при-
мечаний, иллюстраций, под-
заголовков в передаче основ-
ной мысли текста

11.2.1 – выявлять роль цвета, 
шрифтового многообразия, 
звука и графических изображе-
ний, гиперссылок в передаче 
основной мысли текста 

2. Понимание при-
менения лексиче-
ских и синтаксиче-
ских единиц в про-
читанном тексте

10.2. 2 – понимать примене-
ние специальной лексики, 
аббревиации, перифразы, 
аллюзии, эвфемизмов и дру-
гих средств выразительности 
в тексте

11.2.2 - понимать применение 
изобразительно-выразитель-
ных средств, стилистических 
фигур и других приемов в 
тексте 

 3. 
Определение 
типов и стилей 
текстов

10.2. 3 – определять типы, 
признаки и языковые особен-
ности текстов разных жанров, 
стилей и подстилей
(аналитическая статья, кри-
тическая статья, эссе, пресс-
релиз)

11.2.3 – определять типы, при-
знаки и языковые особенности 
текстов разных жанров, стилей 
и подстилей (аннотация, науч-
ная статья, репортаж, публич-
ное выступление) 

 4. 
Формулирование 
вопросов 

10.2.4 – формулировать во-
просы и идеи для исследова-
ния по прочитанному тексту

11.2.4 – формулировать вопро-
сы для исследования и гипоте-
зы по прочитанному тексту

 5. Виды чтения 10.2.5 – использовать приемы 
просмотрового чтения, скани-
рования и детального чтения

11.2.5 – использовать разные 
виды чтения в зависимости 
от коммуникативных задач, 
которые ставит перед собой 
читающий

 6. Извлечение 
информации из 
различных источ-
ников

10.2.6 – извлекать и синтези-
ровать информацию из раз-
личных источников, сопостав-
лять разные точки зрения

11.2.6 – извлекать, информа-
цию из различных источников, 
устанавливая взаимосвязи и 
делая обоснованные выводы 

7. Сравнительный 
анализ текстов

10.2.7 - сравнивать стилисти-
ческие особенности текстов 
(композиционные, языковые 
и жанровые) учитывая тему, 
основную мысль, проблему, 
цель, целевую аудиторию, по-
зицию автора 

11.2.7 - сравнивать стилисти-
ческие особенности текстов 
(композиционные, языковые 
и жанровые), учитывая тему, 
основную мысль, проблему, 
цель, целевую аудиторию, по-
зицию автора и воздействие, 
произведенное на читателя 

8. Интерпретация 
текста

10.2.8 – интерпретировать 
содержание предложения, 
абзаца, соотнося его с темой, 
основной идеей, авторской 
позицией

11.2.8 – интерпретировать со-
держание фрагмента текста, 
соотнося его с темой, основ-
ной идеей, авторской позицией 

3) письмо:
Обучающиеся должны:

Подраздел  10 класс  11 класс
 1.
Изложение содер-
жания прослушан-
ного, прочитанного 
и аудиовизуального 
материала

10.3.1- излагать содержание 
прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала 
в виде развернутых и сжатых 
планов, полного или сжатого 
пересказа, тезисов, резюме, 
конспектов

11.3.1 - излагать содержание 
прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала 
в виде развернутых и сжатых 
планов, полного или сжатого 
пересказа, тезисов, резюме, 
конспектов, аннотаций, сообще-
ний, докладов

 2.
Представление ин-
формации в различ-
ных формах

10.3.2 - представлять информа-
цию в виде графика, таблицы, 
диаграммы, схемы, инфогра-
фики, в т.ч. с помощью ИКТ

11.3.2 - представлять инфор-
мацию в виде презентации, 
используя таблицы, схемы, гра-
фики, диаграммы аудиофайлы, 
фотографии

 3.
Создание текстов 
различных типов и 
стилей

10.3.3 - создавать тексты раз-
личных типов и жанров научно-
популярного подстиля (статья, 
эссе, очерк, конспект), публи-
цистического стиля (заметка, 
пресс-релиз)

11.3.3 - создавать тексты раз-
личных типов и стилей (анно-
тация, статья, репортаж, пу-
бличное выступление) уместно 
употреблять цитирование с уче-
том цели, целевой аудитории и 
речевой ситуации

4. Написание эссе 10.3.4 - писать разные виды 
эссе, в том числе критическое, 
анализируя научную и публи-
цистическую литературу, вы-
ражая и обосновывая свое 
согласие/несогласие с автором

11.3.4 - писать разные виды 
эссе, в том числе аргументатив-
ное и дискуссионное, рассма-
тривая и анализируя пробле-
му, представленную в научной, 
публицистической литературе, 
предлагая и обосновывая соб-
ственные пути решения данной 
проблемы

5. Корректирование 
и редактирование 
текстов

10.3.5 - корректировать и ре-
дактировать
все имеющиеся недочеты в 
тексте, учитывая
цель, целевую аудиторию, си-
туацию общения и воздействие 
на читателя

11.3.5 - корректировать и ре-
дактировать
все имеющиеся недочеты в 
тексте, учитывая цель, целевую 
аудиторию, ситуацию общения 
и воздействие на читателя

 6 .  Творческое 
письмо

10.3.6 - писать творческие ра-
боты: (фрагмент/фрагменты 
текста), являющиеся опреде-
лёнными композиционными 
элементами

11.3.6 - писать творческие ра-
боты (тексты-повествования и 
тексты смешанных типов)

4) соблюдение речевых норм:
Обучающиеся должны:

Подраздел  10 класс  11 класс
 1.
Соблюдение орфо-
графических норм

10.4.1 - соблюдать орфогра-
фические нормы

11.4.1 - соблюдать орфогра-
фические нормы

 2.
Соблюдение лекси-
ческих норм

10. 4.2 - использовать лексику 
официально-делового стиля, 
публицистического и научного 
стилей, стилистические фигу-
ры в соответствии с целью и 
ситуацией общения

11. 4.2 - использовать раз-
личные изобразительно-вы-
разительные средства языка, 
стилистические фигуры в 
соответствии с целью и ситуа-
цией общения

3.
Соблюдение грам-
матических норм

10.4.3 - соблюдать словообра-
зовательные и морфологиче-
ские нормы 

11.4.3 - соблюдать синтакси-
ческие нормы 

 4.
Соблюдение пун-
ктуационных норм

10. 4.4 - использовать знаки 
препинания в простых, про-
стых осложненных и сложных 
предложениях

11.4. 4 - использовать знаки 
препинания в простых, про-
стых осложненных и сложных 
предложениях с разными ви-
дами связи

21. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с Долгосрочным 
планом к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русский язык» для 10-
11 классов естественно-математического направления уровня общего среднего об-
разования по обновленному содержанию согласно приложению.

22. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов варьируется 
по усмотрению учителя.

Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русский 
язык» для 10-11 классов естественно-математического направления уровня 

общего среднего образования по обновленному одержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учеб-
ному предмету «Русский язык» для 10-11 классов естественно-математиче-
ского направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию
1) 10 класс
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10.1.1 - понимать основную и детальную информацию текстов 
разных жанров (лекция, интервью, дис пут, дискуссия), различая 
факт и мнение; определять целевую аудиторию;
10.1.2 - прогнозировать содержание текста по таблицам и схе-
мам

Чтение 10.2.1 - выявлять роль примечаний, иллюстраций, подзаголовков 
в передаче основной мысли текста;
10.2.5 – использовать приемы просмотрового чтения, сканирова-
ния и детального чтения;
10.2.6 - извлекать и синтезировать информацию из различных 
источников, сопоставлять разные точки зрения (научно-популяр-
ные статьи, СМИ, энциклопедия)

Письмо 10.3.1 – излагать содержание прослушанного, прочитанного и ау-
диовизуального материала в виде развернутых и сжатых планов, 
полного или сжатого пересказа, тезисов, резюме, конспектов;
10.3.3 - создавать тексты различных типов и жанров научно-по-
пулярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публицисти-
ческого стиля

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4.1- соблюдать орфографические нормы;
10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, пу-
блицистического и научного стилей, стилистические фигуры в 
соответствии с целью и ситуацией общения;
10.4.3- соблюдать словообразовательные и морфологические 
(использование глаголов абстрактной семантики, глаголов несо-
вершенного вида настоящего времени) нормы 
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10.1.2 - прогнозировать содержание по проблеме, поднимаемой 
в тексте;
10.1.3 - участвовать в дебатах, аргументируя собственную пози-
цию и предлагая разные пути решения проблемы

Чтение 10.2.2 - понимать применение специальной лексики, аббревиа-
ции, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств вырази-
тельности в тексте;
10.2.3 - определять типы, признаки и языковые особенности тек-
стов разных жанров научно-популярного подстиля (очерк, статья, 
эссе), публицистического стиля (пресс-релиз);
10.2.4 - формулировать вопросы и идеи для исследования по 
прочитанному тексту; 10.2.6 - извлекать и синтезировать инфор-
мацию из различных источников, сопоставлять разные точки 
зрения (научно-популярные

Письмо 10.3.2 - представлять информацию в виде графика, таблицы, 
диаграммы, инфографики, в т.ч. с помощью ИКТ;
10.3.3 - создавать тексты различных типов и жанров научно-попу-
лярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публицистиче-
ского стиля (заметка, пресс-релиз);
10.3.6 - писать творческие работы: (фрагмент/фрагменты текста), 
являющиеся определёнными композиционными элементами

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, пу-
блицистического и научного стилей, стилистические фигуры в 
соответствии с целью;
10.4.3 - соблюдать словообразовательные и морфологические 
(использование глаголов абстрактной семантики, глаголов несо-
вершенного вида настоящего времени) нормы;
10.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых ос-
ложненных и сложных предложениях
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10.1.4 - строить развёрнутый монолог (рассуждение на задан-
ную тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в 
пределах общественно-политической и учебно-научной сфер;
10.1.5 - оценивать прослушанный материал с точки зрения до-
стоверности, актуальности информации, выражая собственное 
мнение

Чтение 10.2.1 - выявлять роль примечаний, иллюстраций, подзаголов-
ков в передаче основной мысли текста;
10.2.2 - понимать применение специальной лексики, аббревиа-
ции, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств выра-
зительности в тексте;
10.2.3 - определять типы, признаки и языковые особенности тек-
стов разных жанров научно-популярного подстиля (очерк, ста-
тья, эссе), публицистического стиля (пресс-релиз);
10.2.4 - формулировать вопросы и идеи для исследования по 
прочитанному тексту

Письмо 10.3.3 - создавать тексты различных типов и жанров научно-по-
пулярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публицисти-
ческого стиля (заметка, пресс-релиз);
10.3.5 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая
цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и воздействие 
на читателя

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4. 1 - соблюдать орфографические нормы;
10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, пу-
блицистического и научного стилей, стилистические фигуры в 
соответствии с целью и ситуацией общения;
10.4.3 - соблюдать словообразовательные и морфологические 
(использование глаголов абстрактной семантики, глаголов не-
совершенного вида настоящего времени) нормы;
10.4.4 - . использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных и сложных предложениях
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10.1.1 - понимать основную и детальную информацию текстов 
разных жанров (лекция, интервью, дис пут, дискуссия), различая 
факт и мнение; определять целевую аудиторию;
10.1.3 - участвовать в дебатах, аргументируя собственную пози-
цию и предлагая разные пути решения проблемы

Чтение 10.2.4 - формулировать вопросы и идеи для исследования по 
прочитанному тексту;
10.2.7 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые) учитывая тему, основную 
мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора;
10.2.8 - интерпретировать содержание предложения, абзаца, 
соотнося его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 10.3.2 - представлять информацию в виде графика, таблицы, 
диаграммы, инфографики, в т.ч. с помощью ИКТ;
10.3.4 - писать разные виды эссе, в том числе критическое, ана-
лизируя научную и публицистическую литературу, выражая и 
обосновывая свое согласие/несогласие с автором;
10.3.6 - писать творческие работы: (фрагмент/фрагменты текс-
та), являющиеся определёнными композиционными элемен-
тами

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, пу-
блицистического и научного стилей, стилистические фигуры в 
соответствии с целью и ситуацией общения;
10.4.3 - соблюдать словообразовательные и морфологические 
(использование глаголов абстрактной семантики, глаголов не-
совершенного вида настоящего времени) нормы;
10.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых ос-
ложненных и сложных предложениях
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10.1.4 - строить развёрнутый монолог (рассуждение на задан-
ную тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в 
пределах общественно-политической и учебно-научной сфер;
10.1.5 - оценивать прослушанный материал с точки зрения до-
стоверности, актуальности информации, выражая собственное 
мнение

Чтение 10.2.3 - определять типы, признаки и языковые особенности тек-
стов разных жанров научно-популярного подстиля (очерк, ста-
тья, эссе), публицистического стиля (пресс-релиз);
10.2.7 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые) учитывая тему, основную 
мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора;
10.2.8 - интерпретировать содержание предложения, абзаца, 
соотнося его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 10.3.3 - создавать тексты различных типов и жанров научно-по-
пулярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публицисти-
ческого стиля (заметка, пресс-релиз);
10.3.5 - . корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая
цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и воздействие 
на читателя

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, пу-
блицистического и научного стилей, стилистические фигуры в 
соответствии с целью и ситуацией общения; 
10.4.3 - соблюдать словообразовательные и морфологические 
(использование глаголов абстрактной семантики, глаголов не-
совершенного вида настоящего времени) нормы;
10.4.4 - использовать знаки препинания в простых, прос тых ос-
ложненных и сложных предложениях
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11.1.1 - понимать основную и детальную информацию текстов 
разных жанров (лекция, интервью, дис пут, дискуссия, полемика, 
статья, видеосюжет), высказывая критическое отношение к по-
зиции автора (вводные конструкции, терминология); определять 
целевую аудиторию;
11.1.2 - прогнозировать содержание текста по таблицам и схе-
мам;

Чтение 11.2.1 - выявлять роль цвета, шрифтового многообразия, звука 
и графических изображений, гиперссылок в передаче основной 
мысли текста;
11.2.5 – использовать разные виды чтения в зависимости от 
коммуникативных задач, которые ставит перед собой читающий;
11.2.6 - извлекать информацию из различных источников, уста-
навливая взаимосвязи и делая об обоснованные выводы (науч-
ные статьи, энциклопедия, СМИ)

Письмо 11.3.1 - излагать содержание прослушанного, прочитанного и 
аудиовизуального материала в виде развернутых и сжатых пла-
нов, полного или сжатого пересказа, тезисов, резюме, конспек-
тов, аннотаций, сообщений, докладов;
11.3.3 - создавать тексты различных типов и стилей (аннотация, 
статья, репортаж, публичное выступление), уместно употре-
блять цитирование с учетом цели, целевой аудитории и речевой 
ситуации;
11.3.6 - писать творческие работы (тексты-повествования и тек-
сты смешанных типов);

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения;
11.4.3 - соблюдать синтаксические (при пассивных конструкциях 
с возвратными глаголами и краткими страдательными причасти-
ями, в безличных предложениях) и стилистические нормы;
 11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых ос-
ложненных и сложных предложениях с разными видами связи
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11.1.2 - прогнозировать содержание текста по таблицам и схе-
мам;
11.1.3 - участвовать в деловой беседе, решая проблему и дости-
гая договоренности 

Чтение 11.2.2 - понимать применение изобразительно-выразительных 
средств, стилистических фигур и других приемов в тексте;
11.2.3 – определять типы, признаки и языковые особенности тек-
стов разных жанров научного и публицистического стилей и под-
стилей (аннотация, тезисы, репортаж, публичное выступление);
11.2.4 - формулировать вопросы для исследования и гипотезы 
по прочитанному тексту

Письмо 11.3.2 - представлять информацию в виде презентации, исполь-
зуя таблицы, графики, диаграммы, аудиофайлы, фотографии;
11.3.3 - создавать тексты различных типов и стилей (аннотация, 
статья, репортаж, публичное выступление), уместно употре-
блять цитирование с учетом цели, целевой аудитории и речевой 
ситуации;
11.3.4 - писать разные виды эссе, в том числе аргументативное 
и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, пред-
ставленную в научной, публицистической литературе, предлагая 
и обосновывая собственные пути решения данной проблемы

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения;
11.4.3 - соблюдать синтаксические (при пассивных конструкциях 
с возвратными глаголами и краткими страдательными причасти-
ями, в безличных предложениях) и стилистические нормы;
11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых ос-
ложненных и сложных предложениях с разными видами связи

3 четверть

М
ол
од
еж

на
я 
ку
ль
ту
ра

: п
ро
бл
ем

ы 
мо

ло
до
го

 п
ок
ол
ен
ия

Слушание и 
говорение

11.1.4 - строить развёрнутый монолог (рассуждение на заданную 
тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в преде-
лах общественно-политической и учебно-научной сфер;
11.1.5 - оценивать прослушанный материал с точки зрения убе-
дительности, критически оценивая его

Чтение 11.2.2 - понимать применение изобразительно-выразительных 
средств, стилистических фигур и других приемов в тексте;
11.2.3 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научного и публицистического стилей и 
подстилей (аннотация, тезисы, репортаж;
11.2.5 - использовать разные виды чтения в зависимости от ком-
муникативных задач, которые ставит перед собой читающий

Письмо 11.3.3 - создавать тексты различных типов и стилей (аннотация, 
статья, репортаж, публичное выступление), уместно употре-
блять цитирование с учетом цели, целевой аудитории и речевой 
ситуации;
11.3.5 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая цель, целевую ау-
диторию, ситуацию общения и воздействие на читателя

Соблюдение 
речевых 
норм

 11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения;
11.4.3 - соблюдать синтаксические (при пассивных конструкциях 
с возвратными глаголами и краткими страдательными причасти-
ями, в безличных предложениях) и стилистические нормы;
11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных и сложных предложениях с разными видами 
связи 
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11.1.1 - понимать основную и детальную информацию текстов 
разных жанров (лекция, интервью, дис пут, дискуссия, полемика, 
статья, видеосюжет), высказывая критическое отношение к по-
зиции автора (вводные конструкции, терминология);;
11.1.3 - участвовать в деловой беседе, решая проблему и дости-
гая договоренности 

Чтение 11.2.4 - формулировать вопросы для исследования и гипотезы 
по прочитанному тексту;
 11.2.7 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые), учитывая тему, основную 
мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора и 
воздействие, произведенное на читателя;
11.2.6 - извлекать информацию из различных источников, уста-
навливая взаимосвязи и делая обоснованные выводы (научные 
статьи, энциклопедия, СМИ);
11.2.8 - интерпретировать содержание фрагмента текста, соот-
нося его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 11.3.2 - представлять информацию в виде презентации, исполь-
зуя таблицы, графики, диаграммы, аудиофайлы, фотографии;
11.3.4 - писать разные виды эссе, в том числе аргументативное 
и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, пред-
ставленную в научной, публицистической литературе, предлагая 
и обосновывая собственные пути решения данной проблемы

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения;
11.4.3 - соблюдать синтаксические (при пассивных конструкциях 
с возвратными глаголами и краткими страдательными причасти-
ями, в безличных предложениях;
11.4.4 - . использовать знаки препинания в простых, простых ос-
ложненных и сложных предложениях с разными видами связи 
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11.1.4 - строить развернутый монолог для публичного выступле-
ния в рамках общественно-политической, социально-экономиче-
ской и учебно-научной сфер;
11.1.5 - оценивать прослушанный материал с точки зрения убе-
дительности, критически оценивая его

Чтение 11.2.3 - определять типы, признаки и языковые особенности тек-
стов разных жанров научного и публицистического стилей и под-
стилей (аннотация, тезисы, репортаж, публичное выступление);
11.2.7 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые), учитывая тему, основную 
мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора и 
воздействие, произведенное на читателя;
11.2.8 - интерпретировать содержание фрагмента текста, соот-
нося его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 11.3.3 - создавать тексты различных типов и стилей (аннотация, 
статья, репортаж, публичное выступление), уместно употре-
блять цитирование с учетом цели, целевой аудитории и речевой 
ситуации;
11.3.5 - . корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая цель, целевую ау-
диторию, ситуацию общения и воздействие на читателя

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения;
11.4.3 - соблюдать синтаксические (при пассивных конструкциях 
с возвратными глаголами и краткими страдательными причасти-
ями, в безличных предложениях) и стилистические нормы;
11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных и сложных предложениях с разными видами связи.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 179 -қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 397-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарына арналған «Орыс тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)
Глава 1. Общие положения

1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным 

(Жалғасы. Басы 35-36-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 35-37-беттерде) 

(Жалғасы 39-бетте) 

общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного сред-
него, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.

2. Учебный предмет «Русский язык» в образовательном процессе выполняет две 
функции: во-первых, является предметом изучения, во-вторых, средством изучения 
других предметов. 

 3. Цель обучения учебному предмету «Русский язык» - развитие творчески ак-
тивной языковой личности путем совершенствования функциональной грамотности 
обучающихся по всем видам речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и 
письмо) на основе сформированных знаний о языке, с учетом норм употребления 
средств разных уровней и активизации их в продуктивной речевой деятельности в 
разных сферах общения.

4. Предметом обучения является современный русский литературный язык в его 
реальном функционировании в современных условиях полиэтнического и много-
язычного Казахстана.

5. Задачи обучения:
1) использование знаний о русском языке, соблюдение норм литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, лексических и грамматических) и правил рече-
вого этикета в устной и письменной речи в различных сферах и ситуациях общения; 

2) совершенствование навыков информационного поиска, извлечения и преоб-
разования информации;

3) обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматиче-
ских средств академического языка; 

4) совершенствование навыков критического мышления: анализа, синтеза, оценки, 
интерпретации полученной информации;

5) использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативных 
задач; 

6) совершенствование навыков слушания и говорения;
7) совершенствование умений создавать монологическое высказывание в раз-

личных жанрах публичных выступлений, критически оценивать и выбирать языко-
вые средства с точки зрения нормативности, в соответствии с ситуацией общения;

8) совершенствование умений успешного диалогического общения, ведения дис-
куссии в разных сферах и коммуникативных ситуациях, предлагая пути решения 
проблемы;

9) совершенствование стилистической грамотности при создании текстов разных 
жанров; формирование индивидуального авторского стиля; умение корректировать и 
редактировать текст; формирование индивидуального авторского стиля;

10) расширение представлений о национально-культурной специфике русского 
языка, о культуре русского, казахского и других народов;

11) воспитание сознательного отношения к языку как средству общения, источнику 
знаний, духовно-нравственной ценности, как к языковому капиталу, способствующему 
успешной социализации в обществе.

6. Грамматический материал изучается в контексте речевых тем. Обучение язы-
ку осуществляется через интеграцию с другими предметами посредством изучения 
сквозных тем, использования текстов различных предметных областей, развития 
академического языка.

7. Учебная программа по предмету «Русский язык» рассчитана на 2 года обуче-
ния в старшей школе.

Глава 2. 
Организация содержания предмета «Русский язык»

8. Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Русский язык» составляет:
1) в 10 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;
2) в 11 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.
9. Содержание учебной программы по учебному предмету «Русский язык» органи-

зовано по разделам обучения. Разделы состоят из подразделов, которые содержат в 
себе цели обучения в виде ожидаемых результатов по классам. 

10. Цели обучения, обозначенные в каждом подразделе, позволяют учителю си-
стемно планировать работу по развитию четырех видов речевой деятельности (слу-
шание, говорение, чтение, письмо), а также оценивать достижения обучающихся, 
информировать их о следующих этапах обучения.

11. Содержание учебного предмета включает 4 раздела:
1) Слушание и говорение;
2) Чтение;
3) Письмо;
4) Соблюдение речевых норм.
12. Раздел «Слушание и говорение» включает следующие подразделы:
1) Понимание содержания сообщения/информации;
2) Определение основной мысли;
3) Прогнозирование событий;
4) Участие в диалоге;
5) Построение монологического высказывания.
6) Оценивание прослушанного материала.
13. Раздел «Чтение» включает следующие подразделы:
1) Понимание информации;
2) Выявление структурных частей текста и определение основной мысли;
3) Понимание применения лексических и синтаксических единиц в прочитанном 

тексте;
4) Определение типов и стилей текстов;
5) Формулирование вопросов и оценивание;
6) Виды чтения;
7) Извлечение информации из различных источников;
8) Сравнительный анализ текстов;
9) Интерпретация текста.
14. Раздел «Письмо» включает следующие подразделы:
1) Составление плана;
2) Изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуального 

материала;
3) Написание текстов с использованием различных форм представления;
4) Создание текстов различных типов и стилей;
5) Написание эссе;
6) Творческое письмо;
7) Корректирование и редактирование текстов.
15. Раздел «Соблюдение речевых норм» включает следующие подразделы:
1) Соблюдение орфографических норм;
2) Соблюдение лексических норм;
3) Соблюдение грамматических норм;
4) Соблюдение пунктуационных норм.
16.Базовое содержание
17.Класс 10
1) Слушание и говорение: понимание основной и детальной информации текста; 

различие факта и мнения; определение основной мысли с учетом невербальных 
средств общения; прогнозирование содержания по проблеме, поднимаемой в тексте; 
участие в дебатах, аргументация собственной позиции, предложение разных путей 
решения проблемы; построение развёрнутого монолога (рассуждения на заданную 
тему, убеждение), включающего не менее 3-х микротем в пределах общественно-по-
литической, социально-культурной и учебно-научной сфер; оценивание прослушан-
ного материала с точки зрения достоверности, актуальности информации, выражение 
собственного мнения.

2) Чтение: понимание главной, детальной, скрытой информации различных тек-
стов, с соотнесением информации, заключенной в тексте, с информацией из других 
источников/личным опытом; выявление роли примечаний, иллюстраций, подзаголов-
ков в передаче основной мысли текста; понимание применения специальной лексики, 
аббревиации, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств выразительности 
в тексте; определение типов, признаков и языковых особенностей текстов разных 
жанров, особенностей текстов научно-популярного подстиля (очерк, эссе, статья), 
публицистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк); формулирование 
вопросов и идей для исследования по прочитанному тексту; использование приемов 
просмотрового чтения, сканирования и детального чтения; извлечение и синтез ин-
формации из различных источников, сопоставление разных точек зрения; сравнение 
стилистических особенностей текстов (композиционных, языковых и жанровых) с 
учетом темы, основной мысли, проблемы, цели, целевой аудитории, позиции автора; 
интерпретация содержания предложения, абзаца, соотнесение его с темой, основной 
идеей, авторской позицией.

3) Письмо: составление разных видов плана, в том числе назывного и вопросного; 
изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала, 
перефразирование исходного материала с сохраненим основной мысли; представле-
ние информации в виде графика, таблицы, диаграммы, схемы, инфографики, в т.ч. 
с помощью ИКТ; создание текстов научно-популярного подстиля (очерк, эссе, ста-
тья), публицистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк); с учетом цели, 
целевой аудитории и речевой ситуации; написание разных видов эссе, в том числе 
критического, анализ научной и публицистической  литературы, выражение и 
обоснование своего согласия/несогласия с автором; написание текстов-описаний и 
текстов-повествований в различных жанрах с использованием средств воздействия 
на читателя; корректировка и редактирование всех имеющихся недочетов в тексте с 
учетом целей, целевой аудитории, ситуации общения и воздействия на читателя.

4) Соблюдение речевых норм: соблюдение орфографических норм; использо-
вание лексики официально-делового стиля, публицистического и научного стилей, 
стилистических фигур в соответствии с целью и ситуацией общения; соблюдение 
словообразовательных и морфологических (использование глаголов абстрактной 
семантики, глаголов несовершенного вида настоящего времени) норм; использова-
ние знаков препинания в простых, простых осложненных и сложных предложениях.

18. Класс 11
1) Слушание и говорение: понимание основной и детальной информации текста, 

высказывание критического отношения к позиции автора; определение основной мыс-
ли с опорой на цель и позицию автора текста; прогнозирование содержания текста 
по таблицам и схемам; участие в деловой беседе, решение проблемы и достижение 
договоренности; построение развернутого монолога для публичного выступления в 
рамках общественно-политической, социально-культурной, социально-экономической 
и учебно-научной сфер; оценивание прослушанного материала с точки зрения убеди-
тельности, его критическая оценка. 

2) Чтение: понимание главной, детальной, скрытой информации различных тек-
стов, критическая оценка авторской позиции; выявление роли цвета, шрифтового 
многообразия, звука и графических изображений, гиперссылок в передаче основ-
ной мысли текста; понимание применения изобразительно-выразительных средств, 
стилистических фигур и других приемов в тексте; определение типов, признаков и 
языковых особенностей текстов научного и публицистического стилей и подстилей 
(аннотация, тезисы, репортаж, публичное выступление); формулирование вопросов 
для исследования и гипотезы по прочитанному тексту; использование разных видов 
чтения в зависимости от коммуникативных задач, которые ставит перед собой чита-
ющий; извлечение информации из различных источников, установление взаимосвя-
зей и построение обоснованных выводов; сравнение стилистических особенностей 
текстов (композиционных, языковых и жанровых) с учетом темы, основной мысли, 
проблемы, цели, целевой аудитории, позиции автора и воздействия, произведенного 
на читателя; интерпретация содержания фрагмента текста, соотнесение его с темой, 
основной идеей, авторской позицией.

3) Письмо: составление разных видов плана, в том числе плана - опорной схемы; 
изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала, 
сжатие и перефразирование исходного материала с сохранением основной мысли; 
представление информации в виде презентации, использование таблицы, схемы, гра-
фики, диаграммы аудиофайлы, фотографии, движущихся картинок; создание текстов 
различных типов и стилей (аннотации, статьи, репортажа, публичного выступления) с 
учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации; написание разных видов эссе, 
в том числе аргументативного и дискуссионного, рассмотрение и анализ проблемы, 
представленной в научной, публицистической литературе, предложение и обоснова-
ние собственных путей решения данной проблемы; написание текстов-описаний и 
текстов-повествований в различных жанрах с использованием приемов, отражающих 
убеждения, взгляды и чувства автора; корректировка и редактирование всех имею-
щихся недочетов в тексте с учетом цели, целевой аудитории, ситуации общения и 
воздействия на читателя.

4) Соблюдение речевых норм: соблюдение орфографических норм; использо-
вание лексики официально-делового стиля, публицистического и научного стилей, 
стилистических фигур в соответствии с целью и ситуацией общения; соблюдение 
словообразовательных и морфологических, синтаксических (при пассивных конструк-
циях с возвратными глаголами и краткими страдательными причастиями, в безличных 
предложениях) и стилистических норм; использование знаков препинания в простых, 
простых осложненных (обособленными членами, вводными словами и вставными 
конструкциями) и сложных предложениях с разными видами связи.

Глава 3. 
Система целей обучения

19. Цели обучения в программе представлены кодировкой. В коде первое число 
обозначает класс, второе – подраздел программы, третье число показывает нуме-
рацию учебной цели. Например, в кодировке 10.2.1: «10» - класс, «2»- подраздел, 
«1»- нумерация учебной цели.

20. Система целей обучения:
1) слушание и говорение 

Обучающиеся должны:
Подраздел 10 класс 11 класс

1.
Понимание содер-
жания сообщения/
информации

10.1. 1 – понимать основную 
и детальную информацию 
текста, различая факт и мне-
ние; определять целевую 
аудиторию, жанры (лекция, 
интервью, дис пут, дискуссия) 

11.1.1 – понимать основную и 
детальную информацию тек-
ста, высказывая критическое 
отношение к позиции автора 
(вводные конструкции, термино-
логия); определять целевую ау-
диторию, жанры (лекция, интер-
вью, дис пут, дискуссия, полеми-
ка, статья, видеосюжет)

 2.
Определение ос-
новной мысли

10.1. 2 – определять основ-
ную мысль на основе вы-
деления смысловых частей 
прослушанного текста и опре-
деления их микротем

11.1. 2 – определять основную 
мысль, опираясь на цель и по-
зицию автора текста

 3.
Прогнозирование 
событий

10.1 3 – прогнозировать со-
держание по проблеме, под-
нимаемой в тексте

11.1.3 - прогнозировать со-
держание текста по таблицам 
и схемам

4. Участие в диа-
логе

10.1.4 – участвовать в деба-
тах, аргументируя собствен-
ную позицию и предлагая 
разные пути решения про-
блемы

11.1.4 – участвовать в деловой 
беседе, решая проблему и до-
стигая договоренности 

 5.
Построение моно-
логического выска-
зывания

10.1. 5 – строить развёрну-
тый монолог (рассуждение на 
заданную тему, убеждение), 
включающий не менее 3-х 
микротем в пределах обще-
ственно-политической, соци-
ально-культурной и учебно-
научной сфер

11.1.5 – строить развернутый 
монолог для публичного высту-
пления в рамках общественно-
политической, социально-куль-
турной, социально-экономиче-
ской и учебно-научной сфер

6. Оценивание 
прослушанного 
материала

10.1.6 - оценивать прослу-
шанный материал с точки 
зрения достоверности, акту-
альности информации, выра-
жая собственное мнение

11.1.6 - оценивать прослушан-
ный материал с точки зрения 
убедительности, критически 
оценивая его

2) чтение:
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11 класс
1. Понимание ин-
формации

10.1.1 - понимать главную, 
детальную, скрытую инфор-
мацию сплошных и несплош-
ных текстов, соотнося заклю-
ченную информацию в тексте 
с информацией из других ис-
точников/личным опытом

11.1. 1 - понимать главную, 
детальную, скрытую информа-
цию сплошных и несплошных 
текстов, критически оценивая 
авторскую позицию 

2. Выявление 
структурных ча-
стей текста и опре-
деление основной 
мысли

10.2.1 – выявлять роль при-
мечаний, иллюстраций, под-
заголовков в передаче основ-
ной мысли текста

11.2.1 – выявлять роль цвета, 
шрифтового многообразия, зву-
ка и графических изображений, 
гиперссылок в передаче основ-
ной мысли текста 

3. Понимание при-
менения лексиче-
ских и синтаксиче-
ских единиц в про-
читанном тексте

10.2. 2 – понимать примене-
ние специальной лексики, 
аббревиации, перифразы, 
аллюзии, эвфемизмов и дру-
гих средств выразительности 
в тексте

11.2.2 - понимать применение 
изобразительно-выразитель-
ных средств, стилистических 
фигур и других приемов в 
тексте 

4. 
Определение 
типов и стилей 
текстов

10.2. 3 – определять типы, 
признаки и языковые особен-
ности текстов разных жанров 
научно-популярного под-
стиля (статья, эссе, очерк, 
конспект), публицистического 
стиля (заметка, пресс-релиз, 
путевой очерк)

11.2.3 – определять типы, при-
знаки и языковые особенности 
текстов разных жанров, сти-
лей и подстилей (аннотация, 
научная статья, репортаж, 
публичное выступление) и их 
подстилей

 5. 
Формулирование 
вопросов 

10.2.4 – формулировать во-
просы и идеи для исследо-
вания по прочитанному тексту

11.2.4 – формулировать вопро-
сы для исследования и гипоте-
зы по прочитанному тексту

 6. Виды чтения 10.2.5 – использовать приемы 
просмотрового чтения, скани-
рования и детального чтения

11.2.5 – использовать разные 
виды чтения в зависимости 
от коммуникативных задач, 
которые ставит перед собой 
читающий

 7. Извлечение 
информации из 
различных источ-
ников

10.2.6 – извлекать и синтези-
ровать информацию из раз-
личных источников, сопостав-
лять разные точки зрения

11.2.6 – извлекать, информа-
цию из различных источников, 
устанавливая взаимосвязи и 
делая обоснованные выводы 

7. Сравнительный 
анализ текстов

10.2.7 - сравнивать стилисти-
ческие особенности текстов 
(композиционные, языковые 
и жанровые) учитывая тему, 
основную мысль, проблему, 
цель, целевую аудиторию, по-
зицию автора 

11.2.7 – сравнивать стилисти-
ческие особенности текстов 
(композиционные, языковые и 
жанровые), учитывая тему, ос-
новную мысль, проблему, цель, 
целевую аудиторию, позицию 
автора и воздействие, произве-
денное на читателя 

8. Сравнительный 
анализ текстов

10.2.8 - сравнивать стилисти-
ческие особенности текстов 
(композиционные, языковые 
и жанровые) учитывая тему, 
основную мысль, проблему, 
цель, целевую аудиторию, по-
зицию автора

11.2.8 - сравнивать стилисти-
ческие особенности текстов 
(композиционные, языковые и 
жанровые), учитывая тему, ос-
новную мысль, проблему, цель, 
целевую аудиторию, позицию 
автора и воздействие, произве-
денное на читателя

9 . Интерпретация 
текста

10.2.8 – интерпретировать 
содержание предложения, 
абзаца, соотнося его с темой, 
основной идеей, авторской 
позицией

11.2.8 – интерпретировать со-
держание фрагмента текста, 
соотнося его с темой, основной 
идеей, авторской позицией 

3) письмо: 
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11 класс
1. Составление 
плана

10.1.1 - составлять разные виды 
плана, в том числе назывной и 
вопросный

11.1.1 - составлять разные 
виды плана, в том числе план 
- опорная схема

 2.
Изложение со-
держания про-
слушанного, 
прочитанного и 
аудиовизуально-
го материала

10.3.1- излагать содержание 
прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала 
в виде развернутых и сжатых 
планов, полного или сжатого 
пересказа, тезисов, резюме, 
конспектов

11.3.1 - излагать содержание 
прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материа-
ла в виде развернутых и сжа-
тых планов, полного или сжа-
того пересказа, тезисов, ре-
зюме, конспектов, аннотаций, 
сообщений, докладов

 3.
Представление 
информации 
в различных 
формах

10.3.2 - представлять информа-
цию в виде графика, таблицы, 
диаграммы, схемы, инфографи-
ки, в т.ч. с помощью ИКТ

11.3.2 - представлять инфор-
мацию в виде презентации, 
используя таблицы, схемы, 
графики, диаграммы аудио-
файлы, фотографии, движу-
щиеся картинки

 4.
Создание тек-
стов различных 
типов и стилей 

10.3.3 - создавать тексты различ-
ных типов и жанров научно-попу-
лярного подстиля (статья, эссе, 
очерк, конспект), публицисти-
ческого стиля (заметка, пресс-
релиз, путевой очерк) с учетом 
цели, целевой аудитории и рече-
вой ситуации

11.3.3 - создавать тексты 
различных типов и стилей 
(аннотация, статья, репор-
таж, публичное выступление) 
уместно употреблять цитиро-
вание с учетом цели, целевой 
аудитории и речевой ситуа-
ции; уместно использовать 
цитирование

5. Написание 
эссе

10.3.4 - писать разные виды 
эссе, в том числе критическое, 
анализируя научную и публици-
стическую литературу, выражая 
и обосновывая свое согласие/не-
согласие с автором

11.3.4 - писать разные виды 
эссе, в том числе аргумен-
тативное и дискуссионное, 
рассматривая и анализируя 
проблему, представленную 
в научной, публицистической 
литературе, предлагая и обо-
сновывая собственные пути 
решения данной проблемы

6. Творческое
письмо

10.3.6. писать тексты-описания и 
тексты-повествования в различ-
ных жанрах, используя средства 
воздействия на читателя

11.3.6. писать тексты-описа-
ния и тексты-повествования в 
различных жанрах, используя 
приемы, отражающие убежде-
ния, взгляды и чувства автора

7. 
Корректирование 
и редактирова-
ние текстов

10.3.5 - корректировать и редак-
тировать
все имеющиеся недочеты в тек-
сте, учитывая
цель, целевую аудиторию, ситу-
ацию общения и воздействие на 
читателя

11.3.5 - корректировать и ре-
дактировать
все имеющиеся недочеты в 
тексте, учитывая цель, це-
левую аудиторию, ситуацию 
общения и воздействие на 
читателя

4) соблюдение речевых норм 
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11 класс
 1. Соблюдение 
орфографических 
норм

10.4.1 - соблюдать орфогра-
фические нормы

11.4.1 - соблюдать орфографи-
ческие нормы

 2.
Соблюдение лек-
сических норм

10. 4.2 - использовать лексику 
официально-делового стиля, 
публицистического и научного 
стилей, стилистические фигу-
ры в соответствии с целью и 
ситуацией общения

11.4.2 - использовать раз-
личные изобразительно-вы-
разительные средства языка, 
стилистические фигуры в соот-
ветствии с целью и ситуацией 
общения

3.
Соблюдение 
грамматических 
норм

10.4.3 - соблюдать словообра-
зовательные и морфологиче-
ские нормы (использование 
глаголов абстрактной семанти-
ки, глаголов несовершенного 
вида настоящего времени)

11.4.3 - соблюдать синтакси-
ческие нормы (при пассивных 
конструкциях с возвратными 
глаголами и краткими страда-
тельными причастиями, в без-
личных предложениях), стили-
стические нормы 

 4.
Соблюдение 
пунктуационных 
норм

10.4.4 - использовать знаки 
препинания в простых, про-
стых осложненных (обосо-
бленными членами, вводными 
словами, вставными кон-
струкциями) и сложных пред-
ложениях

11.4. 4 - использовать знаки 
препинания в простых, простых 
осложненных (обособленными 
членами, вводными словами 
и вставными конструкциями) и 
сложных предложениях с раз-
ными видами связи

21. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с Долгосрочным 
планом к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русский язык» для 10-
11 классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего обра-
зования по обновленному содержанию согласно приложению.

22. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов варьируется 
по усмотрению учителя.

Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русский 
язык» для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления уровня обще-

го среднего образования по обновленному содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учеб-
ному предмету «Русский язык» для 10-11 классов общественно-гуманитарного 

направления уровня общего среднего образования
по обновленному содержанию

1) 10 класс:

Те
ма

Виды рече-
вой деятель-

ности

Цели обучения

1 четверть
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Слушание и 
говорение

10.1.1 - понимать основную и детальную информацию текста, 
различая факт и мнение, определять целевую аудиторию, 
жанры (лекция, интервью, дис пут, дискуссия);
10.1.3 - прогнозировать содержание по проблеме, поднима-
емой в тексте

Чтение 10.2.1 - понимать главную, детальную, скрытую информа-
цию сплошных и несплошных текстов, соотнося заключенную 
информацию в тексте с информацией из других источников/
личным опытом;
10.2.2 - выявлять роль примечаний, иллюстраций, подзаго-
ловков в передаче основной мысли текста;
10.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научно-популярного подстиля (статья, 
эссе, очерк, конспект), публицистического стиля (заметка, 
пресс-релиз, путевой очерк)

Письмо 10.3.1 - составлять разные виды плана, в том числе назывной 
и вопросный;
 10.3.4 - создавать тексты различных типов и жанров научно-
популярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публи-
цистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк) с 
учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, 
публицистического и научного стилей, стилистические фигу-
ры в соответствии с целью и ситуацией общения;
10.4.3 - соблюдать словообразовательные, морфологические 
нормы (использование глаголов абстрактной семантики, гла-
голов несовершенного вида настоящего времени)
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Слушание и 
говорение

10.1.2 - понимать основную и детальную информацию текста, 
различая факт и мнение, определять целевую аудиторию, 
жанры (лекция, интервью, дис пут, дискуссия);
10.1.5 - строить развёрнутый монолог (рассуждение на задан-
ную тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в 
пределах общественно-политической, социально-культурной 
и учебно-научной сфер

Чтение 10.2.3 - понимать применение специальной лексики, аббре-
виации, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств 
выразительности в тексте;
10.2.5 - формулировать вопросы и идеи для исследования по 
прочитанному тексту;
10.2.6 - использовать приемы просмотрового чтения, скани-
рования и детального чтения

Письмо 10.3.1 - составлять разные виды плана, в том числе назывной 
и вопросный;
10.3.3 - представлять информацию в виде графика, таблицы, 
диаграммы, схемы, инфографики, в т.ч. с помощью ИКТ

Соблюдение 
речевых 
норм

10.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
10.4.3 - соблюдать словообразовательные, морфологические 
нормы (использование глаголов абстрактной семантики, гла-
голов несовершенного вида настоящего времени)

2 четверть
Слушание и 
говорение

10.1.2 - определять основную мысль на основе выделения 
смысловых частей прослушанного текста и определения их 
микротем;
10.1.4 - участвовать в дебатах, аргументируя собственную 
позицию и предлагая разные пути решения проблемы

На
ук
а 
и 
эт
ик
а:

 ки
бо
рг
и 
и 
кл
он
ы

Чтение 10.2.3 - понимать применение специальной лексики, аббре-
виации, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств 
выразительности в тексте;
10.2.5 – формулировать вопросы и идеи для исследования 
по прочитанному тексту;
10.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научно-популярного подстиля (статья, 
эссе, очерк, конспект), публицистического стиля (заметка, 
пресс-релиз, путевой очерк)

Письмо 10.3.2 - излагать содержание прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала в виде развернутых и сжатых 
планов, тезисов, резюме, конспектов;
10.3.4 - создавать тексты различных типов и жанров научно-
популярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публи-
цистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк) с 
учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации

Соблюдение 
речевых норм

10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, 
публицистического и научного стилей, стилистические фигу-
ры в соответствии с целью и ситуацией общения

Че
ло
ве
к: 
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а 
и 
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ы 

Слушание и 
говорение

10.1.1 - понимать основную и детальную информацию текста, 
различая факт и мнение, определять целевую аудиторию, 
жанры (лекция, интервью, дис пут, дискуссия);
10.1.3 - . прогнозировать содержание по проблеме, поднима-
емой в тексте

Чтение 10.2.1 - понимать главную, детальную, скрытую информа-
цию сплошных и несплошных текстов, соотнося заключенную 
информацию в тексте с информацией из других источников/
личным опытом;
10.2.3 - понимать применение специальной лексики, аббре-
виации, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств 
выразительности в тексте;
10.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научно-популярного подстиля (статья, 
эссе, очерк, конспект), публицистического стиля (заметка, 
пресс-релиз, путевой очерк)

Письмо 10.3.2 - излагать содержание прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала в виде развернутых и сжатых 
планов, тезисов, резюме, конспектов;
10.3.4 - создавать тексты различных типов и жанров научно-
популярного подстиля (статья, эссе, очерк, конспект), публи-
цистического стиля (заметка, пресс-релиз, путевой очерк) с 
учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации;
10.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе критическое, 
анализируя научную и публицистическую литературу, выра-
жая и обосновывая свое согласие/несогласие с автором

Соблюдение 
речевых норм

10.4.3 - соблюдать словообразовательные, морфологические 
нормы (использование глаголов абстрактной семантики, гла-
голов несовершенного вида настоящего времени)

3 четверть
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Слушание и 
говорение

10.1.4 - участвовать в дебатах, аргументируя собственную 
позицию и предлагая разные пути решения проблемы;
10.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
достоверности, актуальности информации, выражая соб-
ственное мнение

Чтение  10.2.3 - . понимать применение специальной лексики, аббре-
виации, перифразы, аллюзии, эвфемизмов и других средств 
выразительности в тексте;
10.2.7 - извлекать и синтезировать информацию из различ-
ных источников, сопоставлять разные точки зрения;
10.2.8 - сравнивать стилистические особенности текстов 
(композиционные, языковые и жанровые) учитывая тему, 
основную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, по-
зицию автора

Письмо 10.3.2 - излагать содержание прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала в виде развернутых и сжатых 
планов, тезисов, резюме;
10.3.6 - писать тексты-описания и тексты-повествования в 
различных жанрах, используя средства воздействия на чи-
тателя

Соблюдение 
речевых норм

10.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных (обособленными членами, вводными словами, 
вставными конструкциями) и и сложных предложениях
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Слушание и 
говорение

10.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
достоверности, актуальности информации, выражая соб-
ственное мнение

Чтение 10.2.5 - формулировать вопросы и идеи для исследования по 
прочитанному тексту;
10.2.7 - извлекать и синтезировать информацию из различ-
ных источников, сопоставлять разные точки зрения;
10.2.9 - интерпретировать содержание предложения, абзаца, 
соотнося его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 10.3.3 - представлять информацию в виде графика, таблицы, 
диаграммы, схемы, инфографики, в т.ч. с помощью ИКТ;
10.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе критическое, 
анализируя научную и публицистическую литературу, выра-
жая и обосновывая свое согласие/несогласие с автором;
10.3.7 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая
цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и воздействие 
на читателя

Соблюдение 
речевых норм

10.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных (обособленными членами, вводными словами, 
вставными конструкциями) и сложных предложениях

4 четверть
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Слушание и 
говорение

10.1.4 - участвовать в дебатах, аргументируя собственную 
позицию и предлагая разные пути решения проблемы;
10.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
достоверности, актуальности информации, выражая соб-
ственное мнение

Чтение 10.2.2 - выявлять роль примечаний, иллюстраций, подзаго-
ловков в передаче основной мысли текста;
10.2.8 - сравнивать стилистические особенности текстов 
(композиционные, языковые и жанровые) учитывая тему, 
основную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, по-
зицию автора

Письмо 10.3.6 - писать тексты-описания и тексты-повествования в 
различных жанрах, используя средства воздействия на чи-
тателя;
10.3.7 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая
цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и воздействие 
на читателя

Соблюдение 
речевых норм

10.4.1 - соблюдать орфографические нормы
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Слушание и 
говорение

10.1.5 - строить развёрнутый монолог (рассуждение на задан-
ную тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в 
пределах общественно-политической, социально-культурной 
и учебно-научной сфер;
10.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
достоверности, актуальности информации, выражая соб-
ственное мнение

Чтение 10.2.6 - использовать приемы просмотрового чтения, скани-
рования и детального чтения;
10.2.7 - извлекать и синтезировать информацию из различ-
ных источников, сопоставлять разные точки зрения;
10.2.9 - интерпретировать содержание предложения, абзаца, 
соотнося его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 10.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе критическое, 
анализируя научную и публицистическую литературу, выра-
жая и обосновывая свое согласие/несогласие с автором;
10.3.7 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая
цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и воздействие 
на читателя

Соблюдение 
речевых норм

10.4.2 - использовать лексику официально-делового стиля, 
публицистического и научного стилей, стилистические фигу-
ры в соответствии с целью и ситуацией общения

2) 11 класс:

Те
ма

Виды ре-
чевой дея-
тельности

Цели обучения

1 четверть
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Слушание и 
говорение

11.1.1 - понимать основную и детальную информацию текста, 
высказывая критическое отношение к позиции автора (вводные 
конструкции, терминология); определять целевую аудиторию, 
жанры (лекция, интервью, дис пут, дискуссия, полемика, статья, 
видеосюжет);
11.1.3 - прогнозировать содержание текста по таблицам и 
схемам

Чтение 11.2.1 - понимать главную, детальную, скрытую информацию 
сплошных и несплошных текстов, критически оценивая автор-
скую позицию;
11.2.2 - выявлять роль цвета, шрифтового многообразия, звука 
и графических изображений, гиперссылок в передаче основной 
мысли текста

Письмо 11.3.1 - . составлять разные виды плана, в том числе план - 
опорная схема;
11.3.2 - излагать содержание прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала в виде развернутых и сжатых 
планов, 
тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.3 - соблюдать синтаксические нормы (при пассивных 
конструкциях с возвратными глаголами и краткими страда-
тельными причастиями, в безличных предложениях), стили-
стические нормы
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Слушание и 
говорение

11.1.2 - определять основную мысль, опираясь на цель и по-
зицию автора текста;
11.1.5 - строить развернутый монолог для публичного высту-
пления в рамках общественно-политической, социально-куль-
турной, социально-экономической и учебно-научной сфер

Чтение 11.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научного (аннотация, резюме, тезисы) 
и публицистического стилей (репортаж, публичное выступле-
ние) и их подстилей;
11.2.6 - использовать разные виды чтения в зависимости от 
коммуникативных задач, которые ставит перед собой чита-
ющий

Письмо 11.3.1 - составлять разные виды плана, в том числе план - 
опорная схема;
11.3.4 - создавать тексты различных типов и стилей (аннота-
ция, статья, репортаж, публичное выступление) 
с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации; 
уместно использовать цитирование

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.1 - соблюдать орфографические нормы;
11.4.3 - соблюдать синтаксические нормы (при пассивных 
конструкциях с возвратными глаголами и краткими страда-
тельными причастиями, в безличных предложениях), стили-
стические нормы 

2 четверть
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Слушание и 
говорение

11. 1.1 - понимать основную и детальную информацию текста, 
высказывая критическое отношение к позиции автора (вво-
дные конструкции, терминология); определять целевую ауди-
торию, жанры (лекция, интервью, дис пут, дискуссия, полеми-
ка, статья, видеосюжет);
11.1.2 - определять основную мысль, опираясь на цель и по-
зицию автора текста

Чтение 11.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научного (аннотация, резюме, тезисы) 
и публицистического стилей (репортаж, публичное выступле-
ние) и их подстилей;
11.2.5 - формулировать вопросы для исследования и гипоте-
зы по прочитанному тексту

Письмо 11.3.4 - создавать тексты различных типов и стилей (аннота-
ция, статья, репортаж, публичное выступление) 
с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации; 
уместно использовать цитирование;
11.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе аргументатив-
ное и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, 
представленную в научной, публицистической литературе, 
предлагая и обосновывая собственные

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения

Со
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Слушание и 
говорение

11.1.3 - прогнозировать содержание текста по таблицам и 
схемам; 11.1.4 - участвовать в деловой беседе, решая проб-
лему и достигая договоренности 

Чтение 11.2.1 - понимать главную, детальную, скрытую информацию 
сплошных и несплошных текстов, критически оценивая автор-
скую позицию;
11.2.3 - понимать применение изобразительно-выразитель-
ных средств, стилистических фигур и других приемов в тексте

Письмо 11.3.2 - излагать содержание прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала в виде развернутых и сжатых 
планов, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообще-
ний, докладов;
11.3.3 - представлять информацию в виде презентации, ис-
пользуя таблицы, схемы, графики, диаграммы аудиофайлы, 
фотографии, движущиеся картинки

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.2 - использовать различные изобразительно-выразитель-
ные средства языка, стилистические фигуры в соответствии с 
целью и ситуацией общения

3 четверть
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Слушание и 
говорение

11.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
убедительности, критически оценивая его

Чтение 11.2.2 - выявлять роль цвета, шрифтового многообразия, 
звука и графических изображений, гиперссылок в передаче 
основной мысли текста;
11.2.3 - понимать применение изобразительно-выразитель-
ных средств, стилистических фигур и других приемов в тек-
сте;
11.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научного (аннотация, резюме, тезисы) 
и публицистического стилей (репортаж, публичное выступле-
ние) и их подстилей

Письмо 11.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе аргументатив-
ное и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, 
представленную в научной, публицистической литературе, 
предлагая и обосновывая собственные пути решения данной 
проблемы;
11.3.7 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая цель, целевую 
аудиторию, ситуацию общения и воздействие на читателя;
11.3.4 - создавать тексты различных типов и стилей (аннота-
ция, статья, репортаж, публичное выступление) 
с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации; 
уместно использовать цитирование

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных (обособленными членами, вводными словами 
и вставными конструкциями) и сложных предложениях с раз-
ными видами связи
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Слушание и 
говорение

11.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
убедительности, критически оценивая его4
11.1.4 - участвовать в деловой беседе, решая проблему и до-
стигая договоренности 

Чтение 11.2.6 - использовать разные виды чтения в зависимости от 
коммуникативных задач, которые ставит перед собой чита-
ющий;
11.2.7 - извлекать, информацию из различных источников, 
устанавливая взаимосвязи;
11.2.8 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые), учитывая тему, основ-
ную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию 
автора и воздействие, произведенное на читателя

Письмо 11.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе аргументатив-
ное и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, 
представленную в научной, публицистической литературе, 
предлагая и обосновывая собственные пути решения данной 
проблемы;
11.3.7 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая цель, целевую 
аудиторию, ситуацию общения и воздействие на читателя

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных (обособленными членами, вводными словами 
и вставными конструкциями) и сложных предложениях с раз-
ными видами связи

4 четверть
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Слушание и 
говорение

11.1.5 - строить развернутый монолог для публичного высту-
пления в рамках общественно-политической, социально-куль-
турной, социально-экономической и учебно-научной сфер;
11.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
убедительности, критически оценивая его

Чтение 11.2.2 - выявлять роль цвета, шрифтового многообразия, 
звука и графических изображений, гиперссылок в передаче 
основной мысли текста;
11.2.8 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые), учитывая тему, основ-
ную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию 
автора и воздействие, произведенное на читателя;
11.2.9 - интерпретировать содержание фрагмента текста, со-
относя его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 11.3.6 - писать тексты-описания и тексты-повествования в 
различных жанрах, используя приемы, отражающие убежде-
ния, взгляды и чувства автора;
11.3.7 - корректировать и редактировать
все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая цель, целевую 
аудиторию, ситуацию общения и воздействие на читателя

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.1 - соблюдать орфографические нормы
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Слушание и 
говорение

11.1.6 - оценивать прослушанный материал с точки зрения 
убедительности, критически оценивая его

Чтение 11.2.4 - определять типы, признаки и языковые особенности 
текстов разных жанров научного (аннотация, резюме, тезисы) 
и публицистического стилей (репортаж, публичное выступле-
ние) и их подстилей;
11.2.8 - сравнивать стилистические особенности текстов (ком-
позиционные, языковые и жанровые), учитывая тему, основ-
ную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию 
автора и воздействие, произведенное на читателя;
11.2.9 - интерпретировать содержание фрагмента текста, со-
относя его с темой, основной идеей, авторской позицией

Письмо 11.3.4 - создавать тексты различных типов и стилей (аннота-
ция, статья, репортаж, публичное выступление) 
с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации; 
уместно использовать цитирование;
11.3.5 - писать разные виды эссе, в том числе аргументатив-
ное и дискуссионное, рассматривая и анализируя проблему, 
представленную в научной, публицистической литературе, 
предлагая и обосновывая собственные пути решения данной 
проблемы;
11.3.6 - писать тексты-описания и тексты-повествования в 
различных жанрах, используя приемы, отражающие убежде-
ния, взгляды и чувства автора

Соблюдение 
речевых 
норм

11.4.3 - соблюдать синтаксические нормы (при пассивных 
конструкциях с возвратными глаголами и краткими страда-
тельными причастиями, в безличных предложениях), стили-
стические нормы;
11.4.4 - использовать знаки препинания в простых, простых 
осложненных (обособленными членами, вводными словами и 
вставными конструкциями) и сложных предложениях с разны-
ми видами связи 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 180-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 398-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған «Орыс тілі 
мен əдебиеті» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт) 

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 
№1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. «Орыс тілі мен əдебиеті» пəніне арналған оқу бағдарламасы білім алушылардың 
дүниетанымының қалыптасуына, түрлі саладағы: əлеуметтік-мəдени, əлеуметтік-
экономикалық, ғылыми-техникалық, оқу-кəсіби ақпараттарды пайдалануға мүмкіндік 
береді, жалпы əлемдік білім кеңістігінде бағдарлануға көмектеседі 

3. «Орыс тілі мен əдебиеті» пəніне арналған оқу бағдарламасының мақсаты – 
білім алушылардың түрлі деңгейдегі тілдік құралдар жүйесін меңгеруге негізделген 
тілдік дағдыларын жетілдіруге, орыс əдеби тілінің ережелері мен нормаларын, сөйлеу 
этикеті ережелерін сақтауға, функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді.

4. Оқу бағдарламасы барлық тілдік дағдылардың түрлерін дамытуға бағытталған. 
5. Білім алушылар орта мектепті аяқтаған соң «Шет тілін меңгерудің жалпы 

еуропалық құзыреті» (CEFR) С1деңгейіне сəйкес тілді еркін меңгеруі тиіс. 
6. «Орыс тілі мен əдебиеті» оқу бағдарламасының негізгі міндеттері: 
1) əлеуметтік-мəдени, əлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық, оқу-кəсіби 

өмір саласына қажетті тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым қарым-қатынас 
дағдыларын дамыту;

2) тілдік бірліктер жүйесі туралы білімдерін жетілдіру, олардың ережелерінің 
құрылымы, қызметі, орыс тілінің ережелері мен нормаларына, синтаксистік құрылымға 
сəйкестігі туралы дағдылары мен біліктіліктері, сондай-ақ əдеби-теориялық ұғымы 
туралы білімін жетілдіру;

3) көркем мəтінді талдау дағдысын дамыту, əдеби шығарманың тегі мен жанрын 
анықтау, бейнелеу-мəнерлеу құралдарының рөлін сипаттау, шығарманың идеясы мен 
проблемасын тұжырымдау;

4) оқылған мəтін бойынша өзіндік көзқарасын білдіру дағдысын дамыту, авторлық 
ұстанымын көрсету;

5) орыс əдеби тілінің нормалары негізіне сəйкес тақырып бойынша келісілген мəтін 
құрау дағдыларын жетілдіру (ауызша жəне жазбаша);

6) білік, дағдыларын жетілдіру, келісілген мəтінді іздеу, ақпаратты өңдеу жəне 
тиянақтау;

7) білім алушылардың басқа пəндер бойынша алған білімдерін оқу жəне жазу, 
зерттеушілік біліктері, талдау, жинақтау, бағалау, ақпаратты интерпретациялау негізін 
қалыптастыруға бағытталған сын тұрғысынан ойлау дағдыларын жетілдіру; 

8) коммуникативтік міндеттермен сəйкес келетін оқу түрлерін қолдану; 
9) білім алушылардың орыс тіліндегі сөздік қорын мамандандырылған тар аядағы 

арнайы мəтіндер лексикасымен жəне фразеологиясымен толықтыру;
10) ақпараттық-коммуникативтік жəне компьютерлік технологияны қолдану 

дағдыларын жетілдіру;
11) Қазақстанда жəне шетелде тұратын түрлі этностардың мəдениеті мен тіліне 

толеранттық қарым-қатынасын қалыптастыру.
7. Грамматикалық материалдар лексикалық тақырыптардың контексінде əдеби 

көркем шығармалар мəтіні негізінде оқытылады. 
8. «Орыс тілі мен əдебиеті» пəні бойынша оқу бағдарламасы жоғары сыныпта екі 

жыл оқытуға арналған. 
2-тарау. «Орыс тілі мен əдебиеті» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

9. «Орыс тілі мен əдебиеті» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты; 
2) 11-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды; 
10. Оқу бағдарламасының мазмұны бөлім бойынша тілдік дағдылардың түрлері 

мен тілдік бірліктерді қолданып оқытуға арналған. 
11. «Орыс тілі мен əдебиеті» пəнінің оқу мазмұны 5 бөлімге бөлінеді. Бөлімдерді 

бөлімшелер құрайды, олар сыныптар бойынша күтілетін нəтижелер түрінде оқыту 
мақсаттарынан тұрады.

12. Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын 
(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қалыптастырады, сонымен қатар, 
оқушылардың жетістігін бағалайды жəне оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді.

13. «Тыңдалым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) ауызша айтылған хабарды түсіну /аудио/бейнематериалдар;
2) сөздің лексикалық мағынасын түсіну;
3) əдеби көркем шығармалардың мазмұнын түсіну;
4) мəтіннің негізгі ойын анықтау;
5) мəтін мазмұнын болжау;
14. «Айтылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) сөздік қордың алуандығы;
2) ауызша айтылған мəтінді айтып беру тыңдалған/оқылған мəтін;
3) сөйлеу нормаларын сақтау;
4) монологті сөз сөйлеуді құрау;
5) диалогке қатысу;
6) ауызша сөйлеуді бағалау;
15. «Оқылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) мəтіннің мазмұнын түсіну;
2) сөйлеу стилі мен типін анықтау;
3) сұрақтар мен жауаптарды тұжырымдау;
4) оқудың əртүрлі түрлерін меңгеру;
5) көркем шығармаларды талдау;
6) əртүрлі ресурстардан ақпараттарды алу;
7) мəтіндерді салыстырмалы талдау
16. «Жазылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) əртүрлі сөйлеу жанрлары жəне стиліндегі мəтіндерді құрау;
2) тыңдалған, оқылған жəне аудиовизуалды материалдарды жинақтау;
3) түрлі нысандағы ақпараттарды көрсету ;
4) шығармашылық хат;
5) эссе жазу;
6) орфографиялық нормаларды сақтау;
7) пунктуациялық нормаларды сақтау.
17. «Тілдік бірліктерді қолдану» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) сөздердің грамматикалық нысандарын пайдалану;
2) синтаксистік құрылымдарды пайдалану.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
18. Бағдарламада «оқу мақсаттары» үш саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. 

Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші бөлімше ретін, үшінші бағдарлама 
бөлімшесіндегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1. кодында 
«10» - сынып, «2» - бөлімше, «1» - оқу мақсатының реттік саны.
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(Жалғасы. Басы 35-38-беттерде) 

(Жалғасы 40-бетте) 

1) тыңдалым:
Білім алушылар:

Дағдылар Оқыту мақсаттары
10-сынып 11-сынып

1.
Ауызша 
айтылған ха-
барды түсіну /
аудио/
бейнематери-
алдар

10.1.1- сөйлеуші сөзінің əлеуметтік 
жəне эмоциялық-экспрессивті 
ерекшеліктерін анықтай отырып 
хабардың негізгі, егжей-тегжейлі 
жəне жасырын ақпараттарын түсіну 

11.1.1 - сөйлеушінің 
əлеуметтік-мінез-
құлық сипаттағы жəне 
коммуникативтік ниетін 
анықтау арқылы негізгі, 
егжей-тегжейлі жəне 
жасырын хабарланған 
ақпараттарды түсіну 

2.
Сөздің 
лексикалық 
мағынасын 
түсіну

10.1.2 - ғылыми-техникалық, 
қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби 
тақырыптағы сөздердің мағынасын 
түсіну 

11.1.2 - құқықтық, 
қоғамдық-саяси, 
экономикалық тақырыптағы 
сөздердің мағынасын 
түсіну 

3. Əдеби көркем 
шығармалардың 
мазмұнын түсіну

10.1.3 – мəтіннің негізгі ойын жəне 
мəселені анықтау, мүмкін болатын 
шешу жолдарын көрсету 

11.1.3 - мəтіннің негізгі 
ойын жəне автор 
ұстанымын анықтау , оған 
өзінің қарым-қатынасын 
көрсету 

4. Мəтіннің 
негізгі ойын 
анықтау

10.1.4 - мəтіннің қорытынды 
сөйлемдеріне, тұжырымдарына 
сүйене отырып, барлық мəтіннің 
мазмұнын болжау

11.1.4 - ұсынылған мəселе 
бойынша себеп , салдарын 
болжау

5. Мəтін 
мазмұнын бол-
жау

10.1.5 - мақсатты аудиторияға 
назар аударту тəсілдерін пай-
далану арқылы пікірді бағалау; 
сұхбаттасымен келісу/келіспеуге 
негізделген қақтығыс жағдаятын рет-
теу біліктілігі, мəтіннің формасы мен 
құрылымдық жəне тілдік ерекшелігі 

11.1.5 - кең ауқымды 
тақырыптар бойынша ауыз-
ша сөйлеудің түрлі нысан-
дарын сөйлеу тəртібі такти-
касы тұрғысында іске асы-
ру біліктілігі ұстанымында 
сөз сөйлеуді бағалау

2) айтылым:
Білім алушылар:

Дағдылар Оқыту мақсаттары
10-сынып 11-сынып

1.
Сөздік қордың 
алуандығы

10.2.1- сөздік қорға кіретін 
ғылыми-техникалық, 
қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби 
тақырыптардағы лексиканы 
меңгеру

11.2.1 - сөздік қорға 
кіретін заңнамалық,
қоғамдық-саяси жəне 
экономикалық тақырыптардағы 
лексиканы 
меңгеру 

2.
Ауызша 
айтылған 
мəтінді ай-
тып беру 
тыңдалған/
оқылған 
мəтін;

10.2.2 - мəселені өз түсінуінде 
көрсете жəне оқығанын/
тыңдағанын 
өз тəжірибесімен байланысты-
ра отырып 
мəтіннің мазмұнын айту

11.2.2 - назар аудару 
 құралдарын пайдалану арқылы 
нақты мақсатты аудиторияда 
мəтіннің мазмұнын бейімдеп
айту; 

3. 
Сөйлеу 
нормаларын 
сақтау

10.2.3- лексикалық 
үйлесімділіктің бұзылуын 
болдырмай тілдік нормалар-
ды сақтау, сөздерді өзіне тəн 
мəнінде қолдану;

11.2.3 -лексикалық 
жетіспеушілікті немесе
 артықшылықты, 
логикалық қателіктерді 
болдырмау үшін сөйлеу нормала-
рын дұрыс сақтау

4.
Монологті 
сөз сөйлеуді 
құрау

10.2.4 - мақсатты аудиторияны 
ескере отырып, назар аударту
 тəсілдерін пайдаланып пікір 
құрау (талаптану, сенім, 
ақпараттық əңгіме)

11.2.4 - көпшіліктің 
алдында сөйлеу үшін назар аудар-
туды, аудиториямен 
байланыста болуды 
ескере отырып монологті
сөз сөйлеуді құрау 

5.
Диалогке 
қатысу

10.2.5 - проблемаларды 
шешуді ұсына отырып жəне 
əртүрлі тұрғыдан жинақтау жа-
сай отырып 
пікірталасқа қатысу 

11.2.5- проблемаларды
 шеше отырып келісімге
 қол жеткізу арқылы 
іскерлік əңгімеге қатысу 

6. Ауызша 
сөйлеуді 
бағалау

10.2.6 - 
нақты мақсатты аудиторияға 
назар аударту тəсілдерін 
пайдалану арқылы мəселеге 
өзіндік қарым-қатынасын 
көрсетіп, қақтығыс жағдаятын
 реттей алу біліктілігі, өзіндік 
көзқарасы негізінде ауызша 
сөйлеуді бағалау

11.2.6 - 
кең ауқымды тақырыптар бойынша 
ауызша сөйлеудің 
түрлі формаларын сөйлеу тəртібі 
тактикасы тұрғысында іске асыру 
біліктілігі,
тыңдаушыларға əсер
етуде өз ұстанымында тұру, 
өз көзқарасын қорғауда 
ауызша сөз сөйлеуді бағалау

3)оқылым:
Білім алушылар:

Дағдылар Оқыту мақсаттары
10-сынып 11-сынып

1. Мəтіннің 
мазмұнын 
түсіну

10.3.1 - мəтіннің жалпы идея-
сын бөлшектерімен салысты-
ра əрі түсіндіре отырып тұтас 
жəне тұтас емес мəтіндердің 
мазмұнын егжей-тегжейлі 
түсіну;

11.3.1- мəтінді түсіндіре оты-
рып жəне график, кестелер, 
иллюстрациялардың негізгі ойы 
мен міндеттерін анықтай отырып, 
мəтіндер мазмұнын түсіндіру жəне 
егжей-тегжейлі түсіну

2. Сөйлеу 
стилі мен 
типтерін 
анықтау

10.3.2 - түрлі жанрлар мен 
стильдердегі, оның ішінде, 
ғылыми стильдегі (ғылыми-
көпшілік мақала, аналитикалық 
мақала, баспасөз хабарла-
масы, репортаж) мəтіндердің 
ерекшеліктерін анықтау; 
өзіне тəн белгілер негізінде 
мəтіндердің аралас түрге 
жататындығын анықтау 

11.3.2 - түрлі жанрлар мен 
стильдердегі оның ішінде, ресми-
іскери стильдегі (ғылыми мақала, 
іскерлік хат, тезистер, көпшілік 
алдында сөз сөйлеу) мəтіндердің 
стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау, өзіне тəн белгілері 
негізінде мəтіндердің аралас түрге 
жататындығын анықтау

3. Сұрақтар 
мен жау-
аптарды 
тұжырымдау

10.3.3 - оқылған мəтін бойын-
ша сұрақтарды қалыптастыру 
жəне өз көзқарасын растау 
үшін мəтіннен ақпараттарды 
пайдалана отырып сұрақтарға 
жауап беру

11.3.3 - мəтінде айқын 
көрсетілмеген ақпараты бар 
сұрақтарға жауап беру жəне 
сұрақтар қалыптастыру

4. Оқудың 
əртүрлі 
түрлерін 
меңгеру

10.3.4 - жүгіртіп оқу, сканерлеу 
жəне егжей-тегжейлі оқуды 
қоса алғанда оқулар стратеги-
яларын меңгеру 

11.3.4 - мақсаты мен міндеттеріне 
байланысты оқудың əртүрлі 
түрлерін жəне стратегияларын 
меңгеру

5. Көркем 
шығармаларды 
талдау

10.3.5 - негізгі ойды ашудағы 
композиция, бейнелеу-білдіру 
тəсілдері, бөлшектердің рөлін 
анықтай отырып əдеби көркем 
шығармалар мазмұнын талдау

11.3.5 - əдеби көркем 
шығармалардың нысаны мен 
мазмұнын бағалай отырып, 
олардың мазмұнына талдау жасау 

6. Əртүрлі 
ресурстардан 
ақпарат алу

10.3.6 - дерек пен пікірді 
анықтай отырып əртүрлі 
дереккөздерден қажетті 
ақпаратты алу 

11.3.6 - ақпараттағы айғақтарды 
сыни тұрғыдан бағалай отырып, 
əртүрлі дереккөздерден қажетті 
ақпаратты алу

7. Мəтіндерді 
салыстырма-
лы талдау

10.3.7 - олардың ортақ 
жəне ерекше белгілерін 
анықтай отырып мəтіндердің 
мақсаттарын, мақсатты ау-
диторияны, жанрлық жəне 
стилистикалық қатыстылығын 
салыстыру (статистикалық 
есеп, ғылыми-көпшілік мақала, 
баспасөз хабарламасы жəне 
басқалар) 

11.3.7 - олардың ортақ жəне 
айырмашылық белгілерін анықтай 
отырып мəтіндердің мақсаттарын, 
мақсатты аудиторияны, авторлық 
ұстанымын, жанрлық жəне 
стилистикалық қатыстылығын 
салыстыру ( ғылыми мақала 
тезистері, іскерлік хат, көпшілік ал-
дында сөз сөйлеу, аналитикалық 
мақала жəне басқалар) 

3) жазылым:
Білім алушылар: 

Дағдылар Оқыту мақсаттары
10-сынып 11-сынып

1. Əртүрлі 
сөйлеу жанр-
лары жəне 
стиліндегі 
мəтіндерді 
құрау

10.4.1 - əртүрлі жанрдағы, 
стильдегі аралас типтегі 
мəтіндерді құрау (мақала, 
баспасөз-релизі, репортаж, ан-
нотация) 

11.4.1 - əртүрлі жанрдағы 
жəне стильдегі аралас типтегі 
мəтіндерді құрау (мақала, хат, 
тезис, резюме) 

2. Тыңдалған, 
оқылған жəне 
аудиовизуалдық 
материалдарды 
синтездеу

10.4.2 - негізгі ойды сақтай 
жəне жеке баға бере отырып 
тыңдалған, оқылған жəне/не-
месе дыбыс-бейне жазу мəтіні 
ақпаратын ықшамдап баяндау 

11.4.2 - негізгі ойды сақтай 
жəне бастапқы материалды 
қайта айта отырып тыңдалған, 
оқылған жəне/немесе ды-
быс-бейне жазу мəтіні, соның 
ішінде, БАҚ-тың материалдары 
ақпаратын ықшамдап баяндау

3. Əртүрлі 
нысандағы 
ақпараттарды 
ұсыну

10.4.3 - екі жəне одан да көп 
мəтіндердің ақпараттарын пай-
далана отырып ақпаратты тұтас 
емес мəтін түрінде ұсыну 

11.4.3 - бір мəтінмен неме-
се проблемамен біріктірілген 
кестелердің, схемалардың, 
диаграммалардың деректерін 
салыстыра отырып 
ақпаратты тұтас мəтін (есеп, 
аналитикалық мақала) түрінде 
ұсыну 

4. 
Шығармашылық 
хат 

10.4.4 - басқа пəндік салалардан 
алған білімдерін пайдалана оты-
рып шығармашылық жұмыстар 
жазу (сипаттау, баяндау)

11.4.4 - айқын немесе жа-
сырын авторлық ұстанымда 
шығармашылық жұмыстар 
жазу (сипаттау, баяндау, ара-
лас типті мəтіндер) 

5. Эссе жазу 10.4.5 - көлемі 250-300 сөзден 
тұратын, соның ішінде себеп-
тергеуімен, айғақты эссе жазу

11.4.5 - көлемі 250-300 
сөзден тұратын, соның ішінде 
дискуссиялық, салғастырмалы- 
салыстырмалы эссе жазу 

6. 
Орфографиялық 
нормаларды 
сақтау 

10.4.6 - орфографиялық норма-
ларды сақтау (Н жəне НН əртүрлі 
сөз таптарында, Ь жəне Ъ-нің, 
сандардың, күрделі сөздердің 
емле ережесі)

11.4.6 - орфографиялық 
нормаларды сақтау (шыла-
улар, үстеу, септеулік мен 
жалғаулық шылаулардың емле 
ережесі)

7. 
Пунктуациялық 
нормаларды 
сақтау

10.4.7 - күрделі синтаксистік 
құрылымдардағы тыныс 
белгілері нормаларын сақтау

11.4.7 - қиын жағдайларда 
пунктуациялық нормалар-
ды сақтау (СҚС-дегі бірнеше 
бағыныңқы, септеулік шыла-
улармен)

4) тілдік бірліктерді пайдалану:
Білім алушылар: 

Дағдылар 10-сынып 11-сынып
1. Сөздердің 
грамматикалық 
нысандарын пай-
далану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда 
сөз таптарын дұрыс пай-
далану;

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне 
қызметтік сөз таптарының нысан-
дарын дұрыс пайдалану

2. Синтаксистік 
құрылымдарды 
пайдалану

10.5.2 - функционалды-
стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі 
синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану 

11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау 
кезінде орыс əдеби тілінің норма-
лары мен ережелерін пайдала-
ну, заманауи орыс əдеби тілінің 
нормаларына сəйкес синтаксистік 
бірліктерді пайдалану

19. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген жалпы орта білім беру деңгейінің 
10-11-сыныптарға арналған «Орыс тілі мен əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге 
асырылады.

20. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сан-
дарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
орыс тілі мен əдебиеті жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу оқу 

бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
«Қазақ тілі мен əдебиеті» жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар (жаратылыстану-
математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

1) 10-сынып: 
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Сөйлеу 
қызме-
тінің 

түрлері
Оқыту мақсаттары 

1 - тоқсан 
Тыңдалым 10.1.1- сөйлеуші сөзінің əлеуметтік жəне эмоциялық-

экспрессивті ерекшеліктерін анықтай отырып хабардың 
негізгі, егжей-тегжейлі жəне жасырын ақпараттарын түсіну; 
10.1.2 - ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби 
тақырыптағы сөздердің мағынасын түсіну
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» Айтылым 10.2.1- сөздік қорға кіретін 
ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, 
оқу-кəсіби тақырыптағы лексиканы меңгеру;
10.2.2- мəселені өз түсінуінде 
көрсете жəне оқығанын/тыңдағанын 
өз тəжірибесімен байланыстыра отырып 
мəтіннің мазмұнын айту 

Оқылым 10.3.1 - мəтіннің жалпы идеясын бөлшектерімен салысты-
ра əрі түсіндіре отырып тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің 
мазмұнын егжей-тегжейлі түсіну;
10.3.3 - оқылған мəтін бойынша сұрақтарды қалыптастыру 
жəне өз көзқарасын растау үшін мəтіннен ақпараттарды 
пайдалана отырып сұрақтарға жауап беру

Жазылым 10.4.1 - əртүрлі жанрдағы, стильдегі аралас типтегі 
мəтіндерді құрау (мақала, баспасөз-релизі, репортаж, ан-
нотация) ;
10.4.3 - екі жəне одан да көп мəтіндердің ақпараттарын 
пайдалана отырып ақпаратты тұтас емес мəтін түрінде 
ұсыну

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану 
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Тыңдалым 10.1.4 - мəтіннің қорытынды сөйлемдеріне, 
тұжырымдарына сүйене отырып, барлық мəтіннің 
мазмұнын болжау

Айтылым 10.2.3 - лексикалық үйлесімділіктің бұзылуын болдыр-
май тілдік нормаларды сақтау, сөздерді өзіне тəн мəнінде 
қолдану;
10.2.4 - мақсатты аудиторияны 
ескере отырып, назар аударту
 тəсілдерін пайдаланып пікір құру 
(талаптану, сенім, ақпараттық əңгіме)

Оқылым 10.3.2 - түрлі жанрлар мен стильдердегі, соның ішінде, 
ғылыми стильдегі (ғылыми-көпшілік мақала, аналитикалық 
мақала, баспасөз хабарламасы, репортаж) мəтіндерінің 
ерекшеліктерін анықтау; өзіне тəн белгілер негізінде 
мəтіндердің аралас түрге жататындығын анықтау;
10.3.4 - қарап отырып оқу, сканерлеу жəне егжей-тегжейлі 
оқуды қоса алғанда оқулар стратегияларын меңгеру

Жазылым 10.4.1 - əртүрлі жанрдағы, стильдегі аралас типтегі 
мəтіндерді құрау (мақала, баспасөз-релизі, репортаж, ан-
нотация);
10.4.2 - негізгі ойын сақтай жəне жеке баға бере отырып 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе дыбыс-бейне жазу мəтіні 
ақпаратын ықшамдап баяндау

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану

2-тоқсан
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Тыңдалым 10.1.3 - мəтіннің негізгі ойын жəне мəселені анықтау, 
мүмкін болатын шешу жолдарын көрсету

Айтылым 10.2.1 – сөздік қорға кіретін 
ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, 
оқу-кəсіби тақырыптағы лексиканы меңгеру;
10.2.3 - лексикалық үйлесімділіктің бұзылуын болдыр-
май тілдік нормаларды сақтау, сөздерді өзіне тəн мəнінде 
қолдану;
10.2.5 - проблемаларды шешуді 
ұсына отырып жəне əртүрлі тұрғыдан жинақтау жасай 
отырып 
пікірталасқа қатысу 

Оқылым 10.3.2 - түрлі жанрлар мен стильдердегі, оның ішінде, 
ғылыми стильдегі (ғылыми-көпшілік мақала, аналитикалық 
мақала, баспасөз-релизі, репортаж) мəтіндердің 
ерекшеліктерін анықтау; өзіне тəн белгілер негізінде 
мəтіндердің аралас түрге жататындығын анықтау;
10.3.6 - дерек пен пікірді анықтай отырып əртүрлі 
дереккөздерден қажетті ақпаратты алу

Жазылым 10.4.4 - басқа пəндік салалардан алған білімдерін пайда-
лана отырып шығармашылық жұмыстар жазу (сипаттау, 
баяндау);
10.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (Н жəне НН 
əртүрлі сөз таптарында, Ь жəне Ъ-нің, сандардың, күрделі 
сөздердің емле ережесі);
10.4.7 - күрделі синтаксистік құрылымдардағы тыныс 
белгілері нормаларын сақтау;

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану
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Тыңдалым 10.1.1 – сөйлеуші сөзінің əлеуметтік жəне эмоциялық-
экспрессивті ерекшеліктерін анықтай отырып хабардың 
негізгі, егжей-тегжейлі жəне жасырын ақпараттарын түсіну;
10.1.5 - мақсатты аудиторияға назар аударту тəсілдерін 
пайдалану тұрғысында пікірді бағалау; сұхбаттасымен 
келісу/келіспеуге негізделген қақтығыс жағдаятын реттеу 
біліктілігі, мəтіннің формасы мен құрылымдық жəне тілдік 
ерекшелігі

Айтылым 10.2.1 – сөздік қорға кіретін 
ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, 
оқу-кəсіби тақырыптағы лексиканы меңгеру;
10.2.4 - мақсатты аудиторияны 
ескере отырып, назар аударту
 тəсілдерін пайдаланып пікір құру 
(талаптану, сенім, ақпараттық əңгіме)

Оқылым 10.3.1 - мəтіннің жалпы идеясын бөлшектерімен салысты-
ра əрі түсіндіре отырып тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің 
мазмұнын егжей-тегжейлі түсіну;
10.3.7 - олардың ортақ жəне ерекше белгілерін анықтай 
отырып мəтіндердің мақсаттарын, мақсатты аудиторияны, 
жанрлық жəне стилистикалық қатыстылығын салыстыру 
(статистикалық есеп, ғылыми-көпшілік мақала, баспасөз 
хабарламасы жəне басқалар)

Жазылым 10.4.4 - басқа пəндік салалардан алған білімдерін пайда-
лана отырып шығармашылық жұмыстар жазу (сипаттау, 
баяндау); 
10.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (Н жəне НН 
əртүрлі сөз таптарында, Ь жəне Ъ-нің, сандардың, күрделі 
сөздердің емле ережесі);
10.4.7 - күрделі синтаксистік құрылымдардығы тыныс 
белгілері нормаларын сақтау

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану;   10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану
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Тыңдалым 10.1.1 – сөйлеуші сөзінің əлеуметтік жəне эмоциялық-
экспрессивті ерекшеліктерін анықтай отырып хабардың 
негізгі, егжей-тегжейлі жəне жасырын ақпараттарын түсіну;
10.1.5 - мақсатты аудиторияға назар аударту тəсілдерін 
пайдалану тұрғысында пікірді бағалау; сұхбаттасымен 
келісу/келіспеуге негізделген қақтығыс жағдаятын реттеу 
біліктілігі, мəтіннің формасы мен құрылымдық жəне тілдік 
ерекшелігі

Айтылым 10.2.1 – сөздік қорға кіретін 
ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, 
оқу-кəсіби тақырыптағы лексиканы меңгеру;
10.2.5 - проблемаларды шешуді 
ұсына отырып жəне əртүрлі
тұрғыдан жинақтау жасай отырып 
пікірталасқа қатысу 

Оқылым 10.3.3 - оқылған мəтін бойынша сұрақтарды қалыптастыру 
жəне өз көзқарасын растау үшін мəтіннен ақпараттарды 
пайдалана отырып сұрақтарға жауап беру; 
10.3.5 - негізгі ойын ашудағы композиция, бейнелеу-білдіру 
тəсілдері, бөлшектердің рөлін анықтай отырып əдеби 
көркем шығармалар мазмұнын талдау;
10.3.7 - олардың ортақ жəне ерекше белгілерін анықтай 
отырып мəтіндердің мақсаттарын, мақсатты аудиторияны, 
жанрлық жəне стилистикалық қатыстылығын салыстыру 
(статистикалық есеп, ғылыми-көпшілік мақала, баспасөз 
хабарламасы жəне басқалар)

Жазылым 10.4.7 - күрделі синтаксистік құрылымдардығы тыныс 
белгілері нормаларын сақтау

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану

Ə
де
би
ет
те
гі 
жə

не
 Б
АҚ

-т
ағ
ы 
əл
еу
ме

тт
ік 
те
ңс
ізд

ік 
та
қы
ры

бы
 

А.
П.

 Ч
ех
ов

 «
Ж
уа
н 
жə

не
 ж
ің
іш
ке

»,
 Н

. А
. О

ст
ро
вс
ки
й 

«Ж
ас
ау
сы

з қ
ал
ың

ды
қ»

, Н
. В

. 
Го
го
ль

 «
Ш
ин
ел
ь»

Тыңдалым 10.1.2 - ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби 
тақырыптағы сөздердің мағынасын түсіну; 
10.1.3 – мəтіннің негізгі ойын жəне мəселені анықтау, 
мүмкін болатын шешу жолдарын көрсету

Айтылым 10.2.3 - лексикалық үйлесімділіктің бұзылуын болдыр-
май тілдік нормаларды сақтау, сөздерді өзіне тəн мəнінде 
қолдану;
10.2.4 - мақсатты аудиторияны 
ескере отырып, назар аударту
 тəсілдерін пайдаланып пікір құру 
(талаптану, сенім, ақпараттық əңгіме)

Оқылым 10.3.2 - түрлі жанрлар мен стильдердегі, оның ішінде, 
ғылыми стильдегі (ғылыми-көпшілік мақала, аналитикалық 
мақала, баспасөз хабарламасы, репортаж) мəтіндердің 
ерекшеліктерін анықтау; өзіне тəн белгілер негізінде 
мəтіндердің аралас түрге жататындығын анықтау;
10.3.5 - негізгі ойын ашудағы композиция, бейнелеу-білдіру 
тəсілдері, бөлшектердің рөлін анықтай отырып əдеби 
көркем шығармалар мазмұнын талдау

Жазылым 10.4.2 - негізгі ойын сақтай жəне жеке баға бере отырып 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе дыбыс-бейне жазу мəтіні 
ақпаратын ықшамдап баяндау; 
10.4.3 - екі жəне одан да көп мəтіндердің ақпараттарын 
пайдалана отырып ақпаратты тұтас емес мəтін түрінде 
ұсыну; 
10.4.5 - көлемі 200-250 сөзден тұратын, соның ішінде 
себеп-тергеуімен, айғақты эссе жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану
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Тыңдалым 10.1.1 – сөйлеуші сөзінің əлеуметтік жəне эмоциялық-
экспрессивті ерекшеліктерін анықтай отырып хабардың 
негізгі, егжей-тегжейлі жəне жасырын ақпараттарын түсіну;
10.1.5 - мақсатты аудиторияға назар аударту тəсілдерін 
пайдалану тұрғысында пікірді бағалау; сұхбаттасымен 
келісу/келіспеуге негізделген қақтығыс жағдаятын реттеу 
біліктілігі, мəтіннің формасы мен құрылымдық жəне тілдік 
ерекшелігі

Айтылым 10.2.2 – мəселені өз түсінуінде 
көрсете жəне оқығанын/тыңдағанын 
өз тəжірибесімен байланыстыра отырып 
мəтіннің мазмұнын айту;
10.2.5 - проблемаларды шешуді 
ұсына отырып жəне əртүрлі тұрғыдан жинақтау жасай 
отырып 
пікірталасқа қатысу 

Оқылым 10.3.4 – жүгіртіп оқу, сканерлеу жəне егжей-тегжейлі оқуды 
қоса алғанда оқулар стратегияларын меңгеру;
10.3.5 - негізгі ойын ашудағы композиция, бейнелеу-білдіру 
тəсілдері, бөлшектердің рөлін анықтай отырып əдеби 
көркем шығармалар мазмұнын талдау

Жазылым 10.4.1 - əртүрлі жанрдағы, стильдегі аралас типтегі 
мəтіндерді құрау (мақала, баспасөз-релизі, репортаж, ан-
нотация);
10.4.3 - екі жəне одан да көп мəтіндердің ақпараттарын 
пайдалана отырып ақпаратты тұтас емес мəтін түрінде 
ұсыну

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану
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Тыңдалым 10.1.2 - ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби 
тақырыптағы сөздердің мағынасын түсіну; 
10.1.5 - мақсатты аудиторияға назар аударту тəсілдерін 
пайдалану тұрғысында пікірді бағалау; сұхбаттасымен 
келісу/келіспеуге негізделген қақтығыс жағдаятын реттеу 
біліктілігі, мəтіннің формасы мен құрылымдық жəне тілдік 
ерекшелігі

Айтылым 10.2.1 – сөздік қорға кіретін 
ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси, 
оқу-кəсіби тақырыптағы лексиканы меңгеру;
10.2.4 - мақсатты аудиторияны 
ескере отырып, назар аударту
 тəсілдерін пайдаланып пікір құру 
(талаптану, сенім, ақпараттық əңгіме)

Оқылым 10.3.2 - түрлі жанрлар мен стильдердегі, оның ішінде, 
ғылыми стильдегі (ғылыми-көпшілік мақала, аналитикалық 
мақала, баспасөз-релизі, репортаж) мəтіндердің 
ерекшеліктерін анықтау; өзіне тəн белгілер негізінде 
мəтіндердің аралас түрге жататындығын анықтау;
10.3.7 - олардың ортақ жəне ерекше белгілерін анықтай 
отырып мəтіндердің мақсаттарын, мақсатты аудиторияны, 
жанрлық жəне стилистикалық қатыстылығын салыстыру 
(статистикалық есеп, ғылыми-көпшілік мақала, баспасөз ха-
барламасы жəне басқалар)

Жазылым 10.4.5 - көлемі 200-250 сөзден тұратын, оның ішінде, себеп-
тергеуімен, айғақты эссе жазу;
10.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (Н жəне НН 
əртүрлі сөз таптарында, Ь жəне Ъ-нің, сандардың, күрделі 
сөздердің емле ережесі);
10.4.7 - күрделі синтаксистік құрылымдардығы тыныс 
белгілері нормаларын сақтау

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

10.5.1 - əртүрлі нысандарда сөз таптарын дұрыс пайда-
лану; 
10.5.2 - функционалды-стилистикалық қасиеттері 
тұрғысынан алғанда күрделі синтаксистік құрылымдарды 
орынды пайдалану
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Тыңдалым 11.1.1 – сөйлеуші сөзінің əлеуметтік жəне эмоциялық-
экспрессивті ерекшеліктерін анықтай отырып 
хабардың негізгі, егжей-тегжейлі жəне жасырын 
ақпараттарын түсіну;
11.1.2 - құқықтық, қоғамдық-саяси, экономикалық 
тақырыптағы сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 11.2.2 – назар аудару 
 құралдарын пайдалану арқылы нақты мақсатты ау-
диторияда 
мəтіннің мазмұнын бейімдеп
айту;
11.2.5 – проблемаларды
шеше отырып келісімге
 қол жеткізу арқылы 
іскерлік əңгімеге қатысу

Оқылым 11.3.1- мəтінді түсіндіре отырып жəне график, кесте-
лер, иллюстрациялардың негізгі ойы мен міндеттерін 
анықтай отырып, мəтіндер мазмұнын түсіндіру жəне 
егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.3 - мəтінде айқын көрсетілмеген ақпараты бар 
сұрақтарға жауап беру жəне сұрақтар қалыптастыру

Жазылым 11.4.1 - əртүрлі жанрдағы жəне стильдегі аралас 
типтегі мəтіндерді құрау (мақала, хат, тезис, резюме);
11.4.3 - бір мəтінмен немесе проблема-
мен біріктірілген кестелердің, схемалардың, 
диаграммалардың деректерін салыстыра отырып 
ақпаратты тұтас мəтін (есеп, аналитикалық мақала) 
түрінде ұсыну

Тілдік 
бірліктерді 
пайдалану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының дұрыс нысандарын пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.4 - ұсынылған мəселе бойынша себеп , салда-
рын болжау

Айтылым 11.2.3 -лексикалық жетіспеушілікті немесе 
артықшылықты, логикалық 
қателіктерді болдырмау үшін сөйлеу нормаларын 
дұрыс сақтау;
11.2.4- көпшіліктің алдында сөз сөйлеу 
үшін назар аудартуды, аудиториямен 
байланыста болуды ескере отырып 
монологті сөз сөйлеуді құру 

Оқылым 11.3.1- мəтінді түсіндіре отырып жəне график, кесте-
лер, иллюстрациялардың негізгі ойы мен міндеттерін 
анықтай отырып, мəтіндер мазмұнын түсіндіру жəне 
егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.3 - мəтінде айқын көрсетілмеген ақпараты бар 
сұрақтарға жауап беру жəне сұрақтар қалыптастыру;
11.3.4 - мақсаты мен міндеттеріне байланысты 
оқудың əртүрлі түрлерін жəне стратегияларын 
меңгеру

Жазылым 11.4.1 - əртүрлі жанрдағы жəне стильдегі аралас 
типтегі мəтіндерді құрау (мақала, хат, тезис, резюме);
11.4.2 - негізгі ойды сақтай жəне бастапқы материал-
ды қайта айта отырып тыңдалған, оқылған жəне/не-
месе дыбыс-бейне жазу мəтіні, соның ішінде, БАҚ-тың 
материалдары ақпаратын ықшамдап баяндау

Тілдік 
бірліктерді 
пайдалану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.3 - мəтіннің негізгі ойын жəне автор ұстанымын 
анықтау , оған өзінің қарым-қатынасын көрсету

Айтылым 11.2.3 - лексикалық жетіспеушілікті немесе 
артықшылықты, логикалық 
қателіктерді болдырмау үшін 
сөйлеу нормаларын дұрыс сақтау;
11.2.5- проблемаларды шеше отырып келісімге қол 
жеткізу арқылы 
іскерлік əңгімеге қатысу

Оқылым 11.3.2 - түрлі жанрлар мен стильдердегі соның 
ішінде ресми-іскери стильдегі (ғылыми мақала, 
іскерлік хат, тезистер, көпшілік алдында сөз сөйлеу) 
мəтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін анықтау, 
өзіне тəн белгілері негізінде мəтіндердің аралас түрге 
жататындығын анықтау;
11.3.5- əдеби көркем шығармалардың нысаны мен 
мазмұнын бағалай отырып, олардың мазмұнына тал-
дау жасау;
11.3.6 - ақпараттағы айғақтарды сыни тұрғыдан 
бағалай отырып, əртүрлі дереккөздерден қажетті 
ақпаратты алу

Жазылым 11.4.4 - айқын немесе жасырын авторлық ұстанымда 
шығармашылық жұмыстар жазу (сипаттау, баяндау, 
аралас типті мəтіндер);
11.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (шыла-
улар, үстеу, септеулік мен жалғаулық шылаулардың 
емле ережесі);
11.4.7 - қиын жағдайларда тыныс белгілері норма-
ларын сақтау (СҚС-дегі бірнеше бағыныңқымен, 
септеулік шылаулармен)

Тілдік 
бірліктерді 
пайдалану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.4 - ұсынылған мəселе бойынша себеп , салда-
рын болжау

Айтылым 11.2.1 - сөздік қорға кіретін заңнамалық, қоғамдық-
саяси жəне экономикалық тақырыптағы лексиканы 
меңгеру;
11.2.4- көпшіліктің алдында сөз сөйлеу үшін назар 
аудартуды, аудиториямен байланыста болуды ескере 
отырып монологті сөз сөйлеуді құру 

Оқылым 11.3.1- мəтінді түсіндіре отырып жəне график, кесте-
лер, иллюстрациялардың негізгі ойы мен міндеттерін 
анықтай отырып, мəтіндер мазмұнын түсіндіру жəне 
егжей-тегжейлі түсіну;
11.3.6 - ақпараттағы айғақтарды сыни тұрғыдан 
бағалай отырып, əртүрлі дереккөздерден қажетті 
ақпаратты алу

Жазылым 11.4.1 - əртүрлі жанрдағы жəне стильдегі аралас 
типтегі мəтіндерді құрау (мақала, хат, тезис, резюме);
11.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (шыла-
улар, үстеу, септеулік мен жалғаулық шылаулардың 
емле ережесі);
11.4.7 - қиын жағдайларда пунктуациялық нормалар-
ды сақтау (СҚС-дегі бірнеше бағыныңқы, септеулік 
шылаулармен)

Тілдік 
бірліктерді 
пайдалану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.1- сөйлеушінің əлеуметтік-мінез-құлық сипаттағы 
жəне коммуникативтік ниетін анықтау арқылы 
негізгі, егжей-тегжейлі жəне жасырын хабарланған 
ақпараттарды түсіну;
11.1.2 - құқықтық, қоғамдық-саяси, экономикалық 
тақырыптағы сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 11.2.3 -лексикалық 
жетіспеушілікті немесе артықшылықты, логикалық 
қателіктерді болдырмау үшін 
сөйлеу нормаларын дұрыс сақтау;
11.2.5- проблемаларды шеше отырып келісімге қол 
жеткізу арқылы іскерлік əңгімеге қатысу

Оқылым 11.3.2 - түрлі жанрлар мен стильдердегі оның ішінде, 
ресми-іскери стильдегі (ғылыми мақала, іскерлік хат, 
тезистер, көпшілік алдында сөз сөйлеу) мəтіндердің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау, өзіне 
тəн белгілері негізінде мəтіндердің аралас түрге 
жататындығын анықтау;
11.3.3 - мəтінде айқын көрсетілмеген ақпараты бар 
сұрақтарға жауап беру жəне сұрақтар қалыптастыру;
11.3.4 - мақсаты мен міндеттеріне байланысты 
оқудың əртүрлі түрлерін жəне стратегияларын 
меңгеру

Жазылым 11.4.4- айқын немесе жасырын авторлық ұстанымда 
шығармашылық жұмыстар жазу (сипаттау, баяндау, 
аралас типті мəтіндер);
11.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (шыла-
улар, үстеу, септеулік мен жалғаулық шылаулардың 
емле ережесі);
11.4.7 - қиын жағдайларда пунктуациялық нормалар-
ды сақтау (СҚС-дегі бірнеше бағыныңқы, септеулік 
шылаулармен)

Тілдік 
бірліктерді 
пайдалану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.2 - құқықтық, қоғамдық-саяси, экономикалық 
тақырыптағы сөздердің мағынасын түсіну; 
11.1.3 - мəтіннің негізгі ойын жəне автор ұстанымын 
анықтау , оған өзінің қарым-қатынасын көрсету

Айтылым 11.2.3-лексикалық жетіспеушілікті немесе 
артықшылықты, логикалық қателіктерді болдырмау 
үшін сөйлеу нормаларын дұрыс сақтау;
11.2.4- көпшіліктің алдында сөйлеу 
үшін назар аудартуды, аудиториямен 
байланыста болуды ескере отырып 
монологті сөз сөйлеуді құру 

Оқылым 11.3.5- əдеби көркем шығармалардың нысаны мен 
мазмұнын бағалай отырып, олардың мазмұнына тал-
дау жасау;
11.3.7 - олардың ортақ жəне айырмашылық белгілерін 
анықтай отырып мəтіндердің мақсаттарын, мақсатты 
аудиторияны, авторлық ұстанымын, жанрлық жəне 
стилистикалық қатыстылығын салыстыру ( ғылыми 
мақала тезистері, іскерлік хат, көпшілік алдында сөз 
сөйлеу, аналитикалық мақала жəне басқалар)

Жазылым 11.4.2 - негізгі ойды сақтай жəне бастапқы материал-
ды қайта айта отырып тыңдалған, оқылған жəне/не-
месе дыбыс-бейне жазу мəтіні, соның ішінде, БАҚ-тың 
материалдары ақпаратын ықшамдап баяндау;
11.4.5 - көлемі 250-300 сөзден тұратын, соның ішінде 
дискуссиялық, салғастырмалы- салыстырмалы эссе 
жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайдалану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.5 - кең ауқымды тақырыптар бойынша ауызша 
сөйлеудің түрлі нысандарын сөйлеу тəртібі тактикасы 
тұрғысында, іске асыру біліктілігі ұстанымында сөз 
сөйлеуді бағалау

Айтылым 11.2.1 - сөздік қорға кіретін заңнамалық,
қоғамдық-саяси жəне экономикалық 
тақырыптағы лексиканы меңгеру;
11.2.2- назар аудару құралдарын пайдалану арқылы 
нақты мақсатты аудиторияда мəтіннің мазмұнын 
бейімдеп айту;
11.2.3- лексикалық жетіспеушілікті немесе 
артықшылықты, логикалық 
қателіктерді болдырмау үшін сөйлеу нормаларын 
дұрыс сақтау

Оқылым 11.3.4 - мақсаты мен міндеттеріне байланысты 
оқудың əртүрлі түрлерін жəне стратегияларын 
меңгеру;
11.3.7 - олардың ортақ жəне айырмашылық белгілерін 
анықтай отырып мəтіндердің мақсаттарын, мақсатты 
аудиторияны, авторлық ұстанымын, жанрлық жəне 
стилистикалық қатыстылығын салыстыру ( ғылыми 
мақала тезистері, іскерлік хат, көпшілік алдында сөз 
сөйлеу, аналитикалық мақала жəне басқалар)

Жазылым 11.4.1 - əртүрлі жанрдағы жəне стильдегі аралас 
типтегі мəтіндерді құрау (мақала, хат, тезис, резюме); 
11.4.3 - бір мəтінмен немесе проблема-
мен біріктірілген кестелердің, схемалардың, 
диаграммалардың деректерін салыстыра отырып 
ақпаратты тұтас мəтін (есеп, аналитикалық мақала) 
түрінде ұсыну

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану
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Тыңдалым 11.1.4 - ұсынылған мəселе бойынша себеп , салда-
рын болжау;
11.1.5 - кең ауқымды тақырыптар бойынша ауызша 
сөйлеудің түрлі нысандарын сөйлеу тəртібі тактика-
сы тұрғысында іске асыру біліктілігі ұстанымында сөз 
сөйлеуді бағалау

Айтылым 11.2.1 - сөздік қорға кіретін заңнамалық, қоғамдық-
саяси жəне экономикалық тақырыптағы лексиканы 
меңгеру ;
11.2.4 – көпшіліктің алдында сөйлеу үшін назар 
аудартуды,аудиториямен байланыста болуды ескере 
отырып монологті сөз сөйлеуді құру 

Оқылым 11.3.5 – əдеби көркем шығармалардың нысаны мен 
мазмұнын бағалай отырып, олардың мазмұнына тал-
дау жасау; 
11.3.7 - олардың ортақ жəне айырмашылық белгілерін 
анықтай отырып мəтіндердің мақсаттарын, мақсатты 
аудиторияны, авторлық ұстанымын, жанрлық жəне 
стилистикалық қатыстылығын салыстыру ( ғылыми 
мақала тезистері, іскерлік хат, көпшілік алдында сөз 
сөйлеу, аналитикалық мақала жəне басқалар)

Жазылым 11.4.5 - көлемі 250-300 сөзден тұратын, оның ішінде, 
дискуссиялық, салғастырмалы- салыстырмалы эссе 
жазу;
11.4.6 - орфографиялық нормаларды сақтау (шыла-
улар, үстеу, септеулік мен жалғаулық шылаулардың 
емле ережесі);
11.4.7 - қиын жағдайларда пунктуациялық нормалар-
ды сақтау (СҚС-дегі бірнеше бағыныңқы, септеулік 
шылаулармен)

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

11.5.1 - етістіктердің, үстеу жəне қызметтік сөз 
таптарының нысандарын дұрыс пайдалану; 
11.5.2 - сөйлеу сөздерін құрау кезінде орыс əдеби 
тілінің нормалары мен ережелерін пайдалану, за-
манауи орыс əдеби тілінің нормаларына сəйкес 
синтаксистік бірліктерді пайдалану.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 181-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 399-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математи-
ка бағытындағы 10-11-сыныптарға арналған «Орыс əдебиеті» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту орыс тілінде)

Глава 1. Общие положения
Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобяза-

тельным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего 
среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.

2. Цель обучения учебному предмету «Русская литература» – способствовать фор-
мированию духовных ценностей человека, готового к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, воспитывая компетентного, критически мыслящего читателя, способного 
анализировать идейно-художественное содержание, учитывая социально-историче-
ский и духовно-эстетический аспекты произведения. 

3. Задачи обучения учебному предмету «Русская литература»: 
1) формировать знания, умения и навыки, способствующие успешной социальной 

адаптации, на основе русской литературы, рассматривая ее взаимосвязи с казахской 
и мировой литературой и культурой;

2) воспитывать патриотизм, гражданственность, активную жизненную позицию 
на основе общенациональной идеи «Мəңгілік Ел» средствами художественной ли-
тературы;

3) формировать понимание ценности литературы как духовного наследия в усло-
виях глобализации современного мира;

4) совершенствовать навыки критического анализа, сравнения, обобщения, умения 
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, классифицировать явления, 
строить логические и критические рассуждения, умозаключения и выводы на основе 
анализа произведений; 

5) формировать духовную и интеллектуальную потребность читать, совершен-
ствовать навыки критического чтения и интерпретации текста, развивая творческие 
способности каждого обучающегося;

6) развивать коммуникативные навыки на основе глубокого понимания, анализа 
идейно-художественного, социально-исторического и духовно-эстетического аспектов 
произведений различных жанров; 

7) совершенствовать навыки оценивания содержания произведения, литератур-
но-критических статей в устной или письменной форме, проявляя компетентность в 
области исследовательской культуры; 

8) совершенствовать способности контекстного рассмотрения литературных яв-
лений, умения сопоставлять литературные факты, проводить аналогии, выстраивать 
литературные параллели. 

Глава 2. Организация содержания учебного предмета 
«Русская литература»

4. Объем учебной нагрузки учебного предмета «Русская литература» составляет:
1) в 10 классе-2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;
2) в 11 классе-2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.
5. Содержание программы по учебному предмету «Русская литература» органи-

зовано по разделам обучения. Разделы состоят из подразделов, которые содержат в 
себе цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, 
знания или понимания. 

6.Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, 
позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения обучающихся, 
а также информировать их о следующих этапах обучения.

7. Содержание учебного предмета составляют 3 раздела: «Понимание и ответы 
по тексту», «Анализ и интерпретация текста», «Оценка и сравнительный анализ».

8. Раздел «Понимание и ответы по тексту» включает следующие подразделы:
1) понимание терминов;
2) понимание художественного произведения;
3) чтение наизусть и цитирование;
4) составление плана;
5) пересказ;
6) ответы на вопросы.
9.раздел «Анализ и интерпретация текста» включает следующие подразделы:
1) жанр;
2) тема и идея;
3) композиция;
4) анализ эпизодов;
5) характеристика героев;
6) художественный мир произведения в разных формах представления;
7) отношение автора;
8) художественно-изобразительные средства;
9) творческое письмо.
10. раздел «Оценка и сравнительный анализ» состоит из следующих разделов:
1) оценивание художественного произведения;
2) сравнение художественного произведения с произведениями других видов ис-

кусства; 3) сопоставление произведений литературы;
4) оценивание высказываний.

Глава 3. Система целей обучения
11.Цели обучения в программе представлены кодировкой. В коде первое число 

обозначает класс, второе и третье числа – подраздел программы, четвёртое число 
показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 10.2.1.4: «10» – класс, 
«2» – подраздел, «4» – нумерация учебной цели.

1) понимание и ответы по тексту:
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11класс
1.
Понимание 
терминов

10.1.1 - понимать термины: 
золотой век, онегинская 
строфа, мотив, роман-эпо-
пея, роман в стихах, психо-
логизм, фабула

11.1.1 - понимать термины: ретро-
спекция, серебряный век, имажинизм, 
символизм, футуризм, акмеизм 

2.
Понимание 
художествен-
ного произве-
дения

10.1.2 - понимать содержа-
ние художественного произ-
ведения, его проблематику, 
критически осмысливая, 
выражать своё отношение 
к услышанному или про-
читанному

11.1.2 - понимать содержание художе-
ственного произведения и его роль в 
литературном процессе, критически 
осмысливая, выражать своё отноше-
ние к услышанному или прочитанному

 3.
Чтение наи-
зусть и цити-
рование

10.1.3 - самостоятельно 
находить в тексте и выра-
зительно читать наизусть 
цитаты, фрагменты, связан-
ные с выражением автор-
ской позиции

11.1.3 - самостоятельно находить в 
тексте и выразительно читать наи-
зусть цитаты, фрагменты, связанные 
с проблематикой и выражением ав-
торской позиции

 4.
Составление 
плана

10.1.4 - составлять план со-
чинения на литературные и 
свободные темы 

11.1. 4 - составлять план сочинения 
на литературные и свободные темы, 
рецензии

5.
Пересказ

10.1.5 - пересказывать 
текст произведения или 
эпизод, творчески переос-
мысливая содержание и ис-
пользуя образные средства

11.1.5 - пересказывать содержание 
произведения, творчески переос-
мысливая, сохраняя авторское свое-
образие текста 
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6.
Ответы на во-
просы 

10.1.6 - давать разверну-
тый аргументированный 
ответ на проблемный во-
прос, ссылаясь на текст 
произведения, выражая 
собственное мнение о теме 
и образах 

11.1.6 - давать развернутый аргумен-
тированный ответ на проблемный во-
прос, ссылаясь на литературный ма-
териал, выражая собственное мнение 
о проблеме и системе образов 

2) анализ и интерпретация текста:
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11класс
1. Жанр 10.2.1 - определять жанр и 

его признаки (роман-эпо-
пея, роман в стихах, пси-
хологический роман и др.), 
особенности философской 
лирики

11.2.1 - определять жанр и его при-
знаки (синкретический жанр), осо-
бенности лирики серебряного века

2.
Тема и идея

10.2. 2 - определять темати-
ку и проблематику произве-
дения, выражая мнение об 
их актуальности и аргумен-
тируя свою позицию

11. 2.2 - определять тематику и про-
блематику произведения, опираясь 
на художественные особенности 
текста, выражая мнение об их ак-
туальности и аргументируя свою 
позицию

 3.
Композиция

10. 2.3 - определять роль 
композиции в раскрытии 
идеи произведения, обра-
зов героев

11.2.3. - определять роль компози-
ции в раскрытии авторского замыс-
ла (тематики, проблематики, обра-
зов героев)

 4.
Анализ эпи-
зодов

10.2.4 - анализировать эпи-
зоды, определяя их роль 
и место в композиции про-
изведения, объяснять зна-
чение эпизода для раскры-
тия идейно-тематического 
замысла 

11.2. 4 - определять роль эпизо-
да, его взаимосвязь с тематикой и 
проблематикой произведения на 
основе анализа художественных 
средств и приемов 

5.
Характеристика 
героев

10.2.5 - характеризовать 
героев произведения, опре-
деляя их роль и значение в 
системе персонажей

11.2 5 - характеризовать героев 
произведения, определяя их роль 
в раскрытии идейно-тематического 
замысла произведения

 6.
Художественный 
мир произве-
дения в разных 
формах пред-
ставления

10.2. 6 - анализировать 
художественный мир про-
изведения, представляя 
идею или взаимоотношения 
героев в различных формах 
представления информа-
ции (символы, формулы, 
законы, буктрейлеры и др.)

11. 2.6 - анализировать художе-
ственный мир произведения, пред-
ставляя проблематику в различных 
формах представления (символы, 
формулы, законы, буктрейлеры 
и др.)

 7.
Отношение 
автора

10. 2.7 - определять спосо-
бы выражения авторского 
отношения к героям, про-
блемам, поясняя позицию 
автора примерами из текста

11. 2.7 - определять способы вы-
ражения авторского отношения к 
героям, проблемам, сопоставляя 
позицию автора с собственным 
мнением

8.
Литературные 
приемы и изо-
бразительные 
средства 

10.2. 8 - анализировать 
средства и приемы соз-
дания образов, изобрази-
тельные средства и фигуры 
поэтического синтаксиса, 
объяснять их воздействие 
на читателя

11.2. 8 - анализировать средства и 
приемы создания образов, художе-
ственного пространства и времени, 
изобразительные средства и фигу-
ры поэтического синтаксиса, объ-
яснять, с какой целью их исполь-
зует автор

9.
Творческое 
письмо

10.2.9 - писать творческие 
работы (эссе, сочинения 
на литературные и свобод-
ные темы, аннотации и др.) 
логично и последовательно, 
опираясь на литературный 
материал, используя точ-
ный и образный язык, вы-
ражая свое мнение об акту-
альности произведения

11.2. 9 - писать творческие работы 
(эссе, сочинения на литературные 
и свободные темы, рецензии и др.) 
логично и последовательно, опи-
раясь на литературный материал 
и свой жизненный опыт, используя 
точный и образный язык, выражая 
свое мнение об актуальности про-
изведения 

3) оценка и сравнительный анализ:
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11класс
1.
Оценивание 
художественного 
произведения

10.3.1 - давать оценку про-
изведению с точки зрения 
эстетического воздействия на 
читателя, объясняя собствен-
ное отношение к идее, героям 
в форме устных и письменных 
высказываний

11.3.1 - давать критическую 
оценку произведению с точки 
зрения нравственной и эстети-
ческой ценности, объясняя соб-
ственное отношение к проблема-
тике в форме устных и письмен-
ных высказываний

2.
Сравнение ху-
дожественного 
произведения с 
произведениями 
других видов ис-
кусства

10.3.2 - сравнивать художе-
ственное произведение с 
произведениями других видов 
искусства, характеризуя сход-
ства и различия, влияющие на 
целостное восприятие обра-
зов, оценивая степень эмоци-
онального воздействия 

11.3.2 - сравнивать художествен-
ное произведение с произведе-
ниями других видов искусства, 
характеризуя сходства и раз-
личия, влияющие на целостное 
восприятие образов, проблема-
тики, оценивая степень эмоцио-
нального воздействия 

3.
Сопоставление 
произведений 
литературы 

10.3.3 - сопоставлять про-
изведения (или фрагменты) 
русской, казахской и мировой 
литературы с точки зрения 
эстетического воздействия на 
читателя, объясняя общие и 
отличительные признаки

11.3.3 - сопоставлять произве-
дения (или фрагменты) русской, 
казахской и мировой литературы 
с точки зрения нравственной и 
эстетической ценности, объ-
ясняя общие и отличительные 
признаки

4.
Оценивание вы-
сказываний

10.3.4 - оценивать устные и 
письменные высказывания 
(свои, одноклассников и дру-
гие) с точки зрения полноты 
и глубины раскрытия темы, 
композиционного и стилевого 
единства, фактологической 
точности и эмоционального 
воздействия на слушателя 
или читателя

11. 3.4 - оценивать устные и 
письменные высказывания с 
точки зрения полноты и глубины 
раскрытия темы, композицион-
ного и стилевого единства, фак-
тологической точности и средств 
привлечения внимания слушате-
ля или читателя

12. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с Долгосрочным 
планом к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русская литература» 
для 10-11 классов уровня общего среднего образования естественно-математического 
направления по обновленному содержанию согласно приложению.

13. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов варьируется 
по усмотрению учителя.

Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету 
«Русская литература» для 10-11 классов уровня общего среднего 

образования по обновленному содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учеб-
ному предмету «Русская литература» для 10-11 классов уровня общего сред-

него образования по обновленному содержанию

1) 10 класс
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

10. 1.1 - понимать термины: золотой век, онегинская стро-
фа, мотив, роман-эпопея, роман в стихах, психологизм, 
фабула;
10.1.2 - понимать содержание художественного произведе-
ния, его проблематику, критически осмысливая, выражать 
своё отношение к услышанному или прочитанному;
10.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразительно 
читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с выраже-
нием авторской позиции;
10.1 6 - давать развернутый аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссылаясь на текст произведения, вы-
ражая собственное мнение о теме и образах 

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.1 - определять жанр и его признаки (роман-эпопея, 
роман в стихах, психологический роман и др.), особенности 
философской лирики;
10.2 2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, выражая мнение об их актуальности и аргументируя 
свою позицию;
10.2.5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей;
 10.2.8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, изобразительные средства и фигуры поэтического 
синтаксиса, 
объяснять их воздействие на читателя

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.1 - давать оценку произведению с точки зрения эстети-
ческого воздействия на читателя, объясняя собственное от-
ношение к идее, героям в форме устных и письменных
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

10.1.2 - понимать содержание художественного произведе-
ния, его проблематику, критически осмысливая, выражать 
своё отношение к услышанному или прочитанному;
10.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразительно 
читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с выраже-
нием авторской позиции;
10.1.4 - составлять план сочинения на литературные и сво-
бодные темы; 
10.1.5 - пересказывать текст произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая содержание и используя об-
разные средства

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2. 3 - определять роль композиции в раскрытии идеи 
произведения, образов героев;
10. 2.5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей;
10.2.6 - анализировать художественный мир произведения, 
представляя идею или взаимоотношения героев в различ-
ных формах представления информации (символы, форму-
лы, законы, буктрейлеры);
10.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, поясняя позицию автора при-
мерами из текста;
10.2.9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на ли-
тературные и свободные темы, аннотации и др.) логично и 
последовательно, опираясь на литературный материал, ис-
пользуя точный и образный язык, выражая свое мнение об 
актуальности произведения

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.2 - сравнивать художественное произведение с произ-
ведениями других видов искусства, характеризуя сходства 
и различия, влияющие на целостное восприятие образов, 
оценивая степень
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

10.1.1 - понимать термины: золотой век, онегинская строфа, 
мотив, роман-эпопея, роман в стихах, психологизм, фабула;
 10.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразительно 
читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с выраже-
нием авторской позиции;
10.1.6 - давать развернутый аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссылаясь на текст произведения, вы-
ражая собственное мнение о теме и образах 

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, выражая мнение об их актуальности и аргументируя 
свою позицию;
10.2.4 - анализировать эпизоды, определяя их роль и место 
в композиции произведения, объяснять значение эпизода 
для раскрытия идейно-тематического замысла; 
10.2. 5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей;
10.2. 6 - анализировать художественный мир произведения, 
представляя идею или взаимоотношения героев в различ-
ных формах представления информации (символы, форму-
лы, законы, буктрейлеры);
10.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, поясняя позицию автора при-
мерами из текста

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.1 - давать оценку произведению с точки зрения эсте-
тического воздействия на читателя, объясняя собственное 
отношение к идее, героям в форме устных и письменных 
высказываний;
10.3.3 - сопоставлять произведения (или фрагменты) рус-
ской, казахской и мировой литературы с точки зрения эсте-
тического воздействия на читателя, объясняя общие и от-
личительные признаки
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

10.1.1 - понимать термины: золотой век, онегинская строфа, 
мотив, роман-эпопея, роман в стихах, психологизм, фабула;
10.1.4 - составлять план сочинения на литературные и сво-
бодные темы;
10.1.5 - пересказывать текст произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая содержание и используя об-
разные средства

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.1 - определять жанр и его признаки (роман-эпопея, ро-
ман в стихах, психологический роман), особенности фило-
софской лирики;
10.2.3 - определять роль композиции в раскрытии идеи про-
изведения, образов героев;
10.2.4 - анализировать эпизоды, определяя их роль и место 
в композиции произведения, объяснять значение эпизода 
для раскрытия идейно- тематического замысла;
10.2.5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей; 
10.2.8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, изобразительные средства и фигуры поэтического 
синтаксиса, 
объяснять их воздействие на читателя;
10.2.9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на ли-
тературные и свободные темы, аннотации и др.) логично и 
последовательно, опираясь на литературный материал, ис-
пользуя точный и образный язык, выражая свое мнение об 
актуальности произведения

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.2 - сравнивать художественное произведение с произ-
ведениями других видов искусства, характеризуя сходства 
и различия, влияющие на целостное восприятие образов, 
оценивая степень эмоционального воздействия; 
10.3.4 - оценивать устные и письменные высказывания 
(свои, одноклассников и другие) с точки зрения полноты 
и глубины раскрытия темы, композиционного и стилевого 
единства, фактологической точности и эмоционального воз-
действия на слушателя или читателя

2) 11 класс
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и ответы 
на вопро-
сы

11.1.1 - понимать термины: ретроспекция, серебряный 
век, имажинизм, символизм, футуризм, акмеизм;
11.1.2 - понимать содержание художественного произ-
ведения и его роль в литературном процессе, критически 
осмысливая, выражать своё отношение к услышанному 
или прочитанному;
11.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразитель-
но читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с про-
блематикой и выражением авторской позиции;
 11.1.6 - давать развернутый аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссылаясь на литературный матери-
ал, выражая собственное мнение

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2.2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, опираясь на художественные особенности текста, 
выражая мнение об их актуальности и аргументируя свою 
позицию;
11.2.5 - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического замысла 
произведения;
11.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, сопоставляя позицию автора 
с собственным мнением;
11.2.8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, художественного пространства и времени, изобра-
зительные средства и фигуры поэтического синтаксиса, 
объяснять, с какой целью их использует автор

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3.1 - давать критическую оценку произведению с точки 
зрения нравственной и эстетической ценности, объясняя 
собственное отношение к проблематике в форме
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

11.1. 1 - понимать термины: ретроспекция, серебряный 
век, имажинизм, символизм, футуризм, акмеизм;
11.1.4 - составлять план сочинения на литературные и 
свободные темы, рецензии

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2.1 - определять жанр и его признаки (синкретический 
жанр), особенности лирики серебряного века;
11.2.3 - определять роль композиции в раскрытии автор-
ского замысла (тематики, проблематики, образов героев);
11.2.4 - определять роль эпизода, его взаимосвязь с те-
матикой и проблематикой произведения на основе анали-
за художественных средств и приемов;
11.2.5 - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического замысла 
произведения;
11.2.6 - анализировать художественный мир произве-
дения, представляя проблематику в различных формах 
представления (символы, формулы, законы, буктрей-
леры);
11.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, сопоставляя позицию автора 
с собственным мнением;
11.2.9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на ли-
тературные и свободные темы, рецензии и др.) логично и 
последовательно, опираясь на литературный материал и 
свой жизненный опыт, используя точный и образный язык, 
выражая свое мнение об актуальности произведения

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3. 2 - сравнивать художественное произведение с про-
изведениями других видов искусства, характеризуя сход-
ства и различия, влияющие на целостное восприятие 
образов, проблематики, оценивая
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

11.1.2 - понимать содержание художественного произ-
ведения и его роль в литературном процессе, критически 
осмысливая, выражать своё отношение;
11.1.5 - пересказывать содержание произведения, твор-
чески переосмысливая, сохраняя авторское своеобразие 
текста;
11.1.6 - давать развернутый аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссылаясь на литературный матери-
ал, выражая собственное мнение о проблеме и системе 
образов

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2.2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, опираясь на художественные особенности текста, 
выражая мнение об их актуальности и аргументируя свою 
позицию;
11.2.4 - определять роль эпизода, его взаимосвязь с те-
матикой и проблематикой произведения на основе анали-
за художественных средств и приемов;
 11.2.5 - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического замысла 
произведения;
11.2.6 - анализировать художественный мир произве-
дения, представляя проблематику в различных формах 
представления (символы, формулы, законы, буктрей-
леры);
11.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, сопоставляя позицию автора 
с собственным мнением

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3.2 - сравнивать художественное произведение с про-
изведениями других видов искусства, характеризуя сход-
ства и различия, влияющие на целостное восприятие 
образов, проблематики, оценивая степень эмоционально-
го воздействия;
11.3.3 - сопоставлять произведения (или фрагменты) 
русской, казахской и мировой литературы с точки зрения 
нравственной и эстетической ценности, объясняя общие 
и отличительные признаки
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

11.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразитель-
но читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с про-
блематикой и выражением авторской позиции;
11.1.4 - составлять план сочинения на литературные и 
свободные темы, рецензии;
11.1.5 - пересказывать содержание произведения, твор-
чески переосмысливая, сохраняя авторское своеобра-
зие текста

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2.1 - определять жанр и его признаки (синкретический 
жанр), особенности лирики серебряного века;
11.2.3 - определять роль композиции в раскрытии автор-
ского замысла (тематики, проблематики, образов героев);
11.2.5 - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического замысла 
произведения;
11.2.8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, художественного пространства и времени, изобра-
зительные средства и фигуры поэтического синтаксиса, 
объяснять, с какой целью их использует автор;
11.2.9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на ли-
тературные и свободные темы, рецензии и др.) логично и 
последовательно, опираясь на литературный материал и 
свой жизненный опыт, используя точный и образный язык, 
выражая свое мнение об актуальности произведения

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3.3 - сопоставлять произведения (или фрагменты) 
русской, казахской и мировой литературы с точки зрения 
нравственной и эстетической ценности, объясняя общие 
и отличительные признаки;
11.3.4 - оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения полноты и глубины раскрытия темы, компо-
зиционного и стилевого единства, фактологической точ-
ности и средств привлечения внимания слушателя или 
читателя

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 182-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 400-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Орыс əдебиеті» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде)
Глава 1. Общие положения

1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобяза-
тельным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего 
среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.

2. Цель обучения учебному предмету «Русская литература» – способствовать фор-
мированию духовных ценностей человека, готового к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, воспитывая компетентного, критически мыслящего читателя, способного 
анализировать идейно-художественное содержание, учитывая социально-историче-
ский и духовно-эстетический аспекты произведения. 

3. Задачи обучения учебному предмету «Русская литература»: 
1) формировать знания, умения и навыки, способствующие успешной социальной 

адаптации, на основе русской литературы, рассматривая ее взаимосвязи с казахской 
и мировой литературой и культурой;

2) воспитывать патриотизм, гражданственность, активную жизненную позицию 
на основе общенациональной идеи «Мəңгілік Ел» средствами художественной ли-
тературы;

3) формировать понимание ценности литературы как духовного наследия в усло-
виях глобализации современного мира;

4) совершенствовать навыки критического анализа, сравнения, обобщения, умения 
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, классифицировать явления, 
строить логические и критические рассуждения, умозаключения и выводы на основе 
анализа произведений; 

5) формировать духовную и интеллектуальную потребность читать, совершен-
ствовать навыки критического чтения и интерпретации текста, развивая творческие 
способности каждого обучающегося;

6) развивать коммуникативные навыки на основе глубокого понимания, анализа 
идейно-художественного, социально-исторического и духовно-эстетического аспектов 
произведений различных жанров; 

7) совершенствовать навыки оценивания содержания произведения, литератур-
но-критических статей в устной или письменной форме, проявляя компетентность в 
области исследовательской культуры; 

8) совершенствовать способности контекстного рассмотрения литературных яв-
лений, умения сопоставлять литературные факты, проводить аналогии, выстраивать 
литературные параллели. 

Глава 2. Организация содержания учебного предмета 
«Русская литература» 

4. Объем учебной нагрузки учебного предмета «Русская литература» составляет:

1) в 10 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;
2) в 11 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.
5. Содержание программы по учебному предмету «Русская литература» органи-

зовано по разделам обучения. Разделы состоят из подразделов, которые содержат в 
себе цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, 
знания или понимания. 

6. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого подраздела, 
позволяют учителям планировать свою работу и оценивать достижения обучающихся, 
а также информировать их о следующих этапах обучения.

7. Содержание учебного предмета составляют 3 раздела: «Понимание и ответы 
по тексту», «Анализ и интерпретация текста», «Оценка и сравнительный анализ».

8. Раздел «Понимание и ответы по тексту» включает следующие подразделы:
1) понимание терминов;
2) понимание художественного произведения;
3) чтение наизусть и цитирование;
4) составление плана;
5) пересказ;
6) ответы на вопросы.
9. раздел «Анализ и интерпретация текста» включает следующие подразделы:
1) жанр;
2) тема и идея;
3) композиция;
4) анализ эпизодов;
5) характеристика героев;
6) художественный мир произведения в разных формах представления;
7) отношение автора;
8) художественно-изобразительные средства;
9) творческое письмо.
10. раздел «Оценка и сравнительный анализ» состоит из следующих разделов:
1) оценивание художественного произведения;
2) сравнение художественного произведения с произведениями других видов 

искусства;
3) сопоставление произведений литературы;
4) оценивание высказываний.

Глава 3. Система целей обучения
11. Цели обучения в программе представлены кодировкой. В коде первое число 

обозначает класс, второе и третье числа – подраздел программы, четвёртое число 
показывает нумерацию учебной цели. Например, в кодировке 10.2.1: «10» – класс, 
«2» – подраздел, «1» – нумерация учебной цели.

1)  понимание и ответы по тексту:
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11 класс
1.
Понимание 
терминов

10.1.1 - понимать термины: 
синкретический жанр, золо-
той век, онегинская строфа, 
мотив, роман-эпопея, роман в 
стихах, психологизм, полифо-
ния, литературный двойник, 
фабула 

11.1.1 - понимать термины: ретро-
спекция, серебряный век, имажи-
низм, символизм, акмеизм, футу-
ризм.

2.
Понимание 
художе-
ственного 
произведе-
ния

10.1.2 - понимать содержание 
художественного произведе-
ния, его проблематику, крити-
чески осмысливая, выражать 
своё отношение к услышанно-
му или прочитанному

11.1.2 - понимать содержание ху-
дожественного произведения и его 
роль в литературном процессе, кри-
тически осмысливая, выражать своё 
отношение к услышанному или про-
читанному

 3.
Чтение наи-
зусть и цити-
рование

10.1.3 - самостоятельно нахо-
дить в тексте и выразительно 
читать наизусть цитаты, фраг-
менты, связанные с выраже-
нием авторской позиции

11. 1. 3 - самостоятельно находить 
в тексте и выразительно читать наи-
зусть цитаты, фрагменты, связанные 
с проблематикой и выражением ав-
торской позиции

 4.
Составление 
плана

10.1.4 - составлять план эссе, 
сочинения на литературные и 
свободные темы 

11.1.4 - составлять план эссе, крити-
ческой статьи, сочинения на литера-
турные и свободные темы

 5.
Пересказ

10.1.5 - пересказывать текст 
произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая 
содержание, используя образ-
ные средства

11.1.5 - пересказывать текст произ-
ведения или эпизод, творчески пере-
осмысливая содержание, сохраняя 
авторское своеобразие 

 6.
Ответы на 
вопросы 

10.1. 6 - давать развернутый 
аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссыла-
ясь на текст произведения, 
выражая собственное мнение 
о теме, сюжете и образах

11.1 6 - давать развернутый аргумен-
тированный ответ на проблемный 
вопрос, ссылаясь на литературный 
материал, выражая собственное 
мнение о теме, проблеме, системе 
образов

2) анализ и интерпретация 
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11 класс
 1. Жанр 10.2.1 - определять жанр и его 

признаки (роман-эпопея, роман 
в стихах, психологический роман 
и др.), особенности философ-
ской лирики

11.2.1 - определять жанр и 
его признаки (синкретический 
жанр), особенности лирики 
серебряного века, военной по-
эзии, бардовской песни 

 2.
Тема и идея

10.2. 2 - определять тематику 
и проблематику произведения, 
выражая мнение об их актуаль-
ности и аргументируя свою по-
зицию

11.2.2 - определять тематику и 
проблематику произведения, 
опираясь на художественные 
особенности текста

 3.
Композиция

10.2.3 - определять роль компо-
зиции в раскрытии идеи произ-
ведения, образов героев, объ-
яснять значение внесюжетных 
элементов

11.2.3 - определять роль ком-
позиции в раскрытии автор-
ского замысла (тематики, про-
блематики, образов героев)

 4.
Анализ эпизодов

10.2 4 - анализировать эпизоды, 
определяя их роль и место в 
композиции произведения, объ-
яснять значение эпизода для 
раскрытия идейно-тематического 
замысла 

11.2.4- определять роль эпи-
зода, его взаимосвязь с тема-
тикой и проблематикой про-
изведения на основе анализа 
художественных средств и 
приемов

 5.
Характеристика 
героев

10.2.5 - характеризовать геро-
ев произведения, определяя их 
роль и значение в системе пер-
сонажей

11.2.5 - характеризовать геро-
ев произведения, определяя 
их роль в раскрытии идейно-
тематического содержания 
произведения

 6.
Художественный 
мир произведе-
ния в
разных формах 
представления

10.2 6 - анализировать художе-
ственный мир произведения, 
представляя идею в различных 
формах (инсценировка, буктрей-
лер и др.)

11.2.6 - анализировать худо-
жественный мир произведе-
ния, представляя произведе-
ния в различных формах (инс-
ценировка, буктрейлер и др.)

 7.
Отношение 
автора

10.2. 7 - определять способы 
выражения авторского отноше-
ния к героям, проблемам, пояс-
няя позицию автора примерами 
из текста

11.2.7 - определять способы 
выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, 
сопоставляя позицию автора с 
собственным мнением

 8.
Литературные 
приемы и изо-
бразительные 
средства 

10.2.8 - анализировать средства 
и приемы создания образов, изо-
бразительные средства и фигуры 
поэтического синтаксиса, объ-
яснять, с какой целью их исполь-
зует автор

11.2 .8 - анализировать сред-
ства и приемы создания об-
разов, художественного про-
странства и времени, изобра-
зительные средства и фигуры 
поэтического синтаксиса, 
объяснять, с какой целью их 
использует автор

 9.
Творческое 
письмо

10.2.9 - писать творческие ра-
боты (эссе, сочинения на лите-
ратурные и свободные темы, 
аннотации и др.) логично и по-
следовательно, опираясь на ли-
тературный материал, литерату-
роведческие термины, используя 
точный и образный язык

11.2. 9 - писать творческие 
работы (эссе, сочинения на 
литературные и свободные 
темы, критические статьи и 
др.) логично и последователь-
но, опираясь на литературный 
материал и свой жизненный 
опыт, используя точный и об-
разный язык, выражая свое 
мнение об актуальности 

3) оценка и сравнительный анализ:
Обучающиеся должны:

Подраздел 10 класс 11 класс
 1.
Оценивание худо-
жественного произ-
ведения

10.3.1 - давать оценку про-
изведению с точки зрения 
эстетического воздействия на 
читателя, объясняя собствен-
ное отношение к идее, героям 
в форме устных и письмен-
ных высказываний

11.3.1 - давать критическую 
оценку произведению с 
точки зрения нравственной 
и эстетической ценности, 
авторских приемов, объяс-
няя собственное отношение 
к проблематике текста в 
форме устных и письменных 
высказываний

2.
Сравнение художе-
ственного произве-
дения с произведе-
ниями других видов 
искусства

10.3.2 - сравнивать художе-
ственное произведение с 
произведениями других видов 
искусства, характеризуя сход-
ства и различия в способах и 
приемах, создающих целост-
ное восприятие образов, оце-
нивая степень эмоционально-
го воздействия

11.3.2 - сравнивать худо-
жественное произведение 
с произведениями других 
видов искусства, характе-
ризуя сходства и различия 
в способах и приемах, соз-
дающих целостное вос-
приятие образов, тематики, 
проблематики, оценивая 
степень эмоционального 
воздействия

 3.
Сопоставление про-
изведений литера-
туры 

10.3. 3 - сопоставлять про-
изведения (или фрагменты) 
русской, казахской и мировой 
литературы с точки зрения 
эстетического воздействия на 
читателя, объясняя общие и 
отличительные признаки

11.3.3 - сопоставлять про-
изведения (или фрагменты) 
русской, казахской и ми-
ровой литературы с точки 
зрения нравственной и эсте-
тической ценности, объяс-
няя общие и отличительные 
признаки, позицию авторов

 4.
Оценивание выска-
зываний

10.3.4 - оценивать устные 
и письменные высказыва-
ния (свои, одноклассников 
и другие) на литературную 
тему с точки зрения полноты 
и глубины раскрытия темы, 
композиционного и стилевого 
единства, фактологической 
точности и эмоционального 
воздействия на слушателя 
или читателя 

11.3.4 - оценивать устные 
и письменные высказыва-
ния (свои, одноклассников 
и другие) на литературную 
тему с точки зрения полно-
ты и глубины раскрытия 
темы, композиционного и 
стилевого единства, фак-
тологической точности и 
средств привлечения внима-
ния слушателя или читателя

12. Настоящая учебная программа реализуется в соответствии с Долгосрочным 
планом к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русская литература» 
для 10-11 классов уровня общего среднего образования общественно-гуманитарного 
направления по обновленному содержанию согласно приложению.

13. Распределение часов в четверти по разделам и внутри разделов варьируется 
по усмотрению учителя.

Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету «Русская ли-
тература» для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления уровня 

общего среднего образования по обновленному содержанию

Долгосрочный план по реализации Типовой учебной программы по учеб-
ному предмету «Русская литература» для 10-11 классов общественно-гумани-
тарного направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию

1) 10 класс 
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

10.1.1 - понимать термины: синкретический жанр, золотой 
век, онегинская строфа, мотив, роман-эпопея, роман в 
стихах, психологизм, полифония, литературный двойник, 
фабула;
10.1.2 - понимать содержание художественного произведе-
ния, его проблематику, критически осмысливая, выражать 
своё отношение к услышанному или прочитанному;
10.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразительно 
читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с выраже-
нием авторской позиции;
10.1.5 - пересказывать текст произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая содержание, используя образ-
ные средства;
10.1.6 - давать развернутый аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссылаясь на текст произведения, вы-
ражая собственное мнение о теме, сюжете и образах

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.1 - определять жанр и его признаки (роман-эпопея, 
роман в стихах, психологический роман и др.), особен-
ности философской лирики;
10.2.2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, выражая мнение об их актуальности
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и аргументируя свою позицию; 10.2.5 - характеризовать 
героев произведения, определяя их роль и значение в си-
стеме персонажей;
10.2.7 - определять способы выражения авторского от-
ношения к героям, проблемам, поясняя позицию автора 
примерами из текста

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.1 - давать оценку произведению с точки зрения эсте-
тического воздействия на читателя, объясняя собственное 
отношение к идее, героям в форме устных и письменных 
высказываний
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

10.1.2 - давать оценку произведению с точки зрения эсте-
тического воздействия на читателя, объясняя собственное 
отношение к идее, героям в форме устных и письменных 
высказываний;
10.1.4 - составлять план эссе, сочинения на литературные 
и свободные темы; 
10.1.6 - давать развернутый аргументированный ответ на 
проблемный вопрос, ссылаясь на текст произведения, вы-
ражая собственное мнение о теме, сюжете и образах

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, выражая мнение об их актуальности и аргументируя;
10.2.3 - определять роль композиции в раскрытии идеи 
произведения, образов героев, объяснять значение;
10.2.4 - анализировать эпизоды, определяя их роль и ме-
сто в композиции произведения, объяснять значение эпи-
зода для раскрытия идейно-тематического замысла;
10.2.5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей;
10.2.7 - определять способы выражения авторского от-
ношения к героям, проблемам, поясняя позицию автора 
примерами из текста

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3 1 - давать оценку произведению с точки зрения эсте-
тического воздействия на читателя, объясняя собственное 
отношение к идее, героям в форме устных и письменных 
высказываний;
10.3.3 - сопоставлять произведения (или фрагменты) рус-
ской, казахской и мировой литературы
 с точки зрения эстетического воздействия на читателя, 
объясняя общие и отличительные признаки
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

10.1.1 - понимать термины: синкретический жанр, золотой 
век, онегинская строфа, мотив, роман-эпопея, роман в 
стихах, психологизм, полифония, литературный двойник, 
фабула;
10.1.4 - составлять план эссе, сочинения на литературные 
и свободные темы; 
10.1.5 - пересказывать текст произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая содержание, используя образ-
ные средства

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.3 - определять роль композиции в раскрытии идеи 
произведения, образов героев, объяснять значение внесю-
жетных элементов;
10.2.4 - определять роль композиции в раскрытии идеи 
произведения, образов героев, объяснять значение внесю-
жетных элементов;
10.2.5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей;
10.2.6 - анализировать художественный мир произведе-
ния, представляя идею в различных формах (инсцениров-
ка, буктрейлер);
10.2.8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, изобразительные средства и фигуры поэтического 
синтаксиса, объяснять, с какой целью их использует автор;
10.2.9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на 
литературные и свободные темы, аннотации) логично и 
последовательно, опираясь на литературный материал, 
литературоведческие термины, используя точный и об-
разный язык

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.2 - сравнивать художественное произведение с произ-
ведениями других видов искусства, характеризуя сходства 
и различия в способах и приемах, создающих целостное 
восприятие образов, оценивая степень эмоционального 
воздействия

Четверть 4
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Понимание 
и ответы 
на вопро-
сы

10.1.1 - понимать термины: синкретический жанр, золотой 
век, онегинская строфа, мотив, роман-эпопея, роман в 
стихах, психологизм, полифония, литературный двойник, 
фабула;
10.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразительно 
читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с выраже-
нием авторской позиции

Анализ и 
интерпре-
тация

10.2.1 - определять жанр и его признаки (роман-эпопея, 
роман в стихах, психологический роман), особенности 
философской лирики;
10.2 4 - анализировать эпизоды, определяя их роль и 
место в композиции определять роль композиции в рас-
крытии идеи произведения, образов героев, объяснять 
значение внесюжетных элементов эпизода для раскрытия 
идейно-тематического замысла;
10.2. 5 - характеризовать героев произведения, определяя 
их роль и значение в системе персонажей;
10.2. 6 - анализировать художественный мир произведе-
ния, представляя идею в различных формах (инсцениров-
ка, буктрейлер);
10.2.8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, изобразительные средства и фигуры поэтического 
синтаксиса, объяснять, с какой целью их использует автор;
10.2. 9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на 
литературные и свободные темы, аннотации) логично и 
последовательно, опираясь на литературный материал, 
литературоведческие термины, используя точный и об-
разный язык

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

10.3.2 - сравнивать художественное произведение с произ-
ведениями других видов искусства, характеризуя сходства 
и различия в способах и приемах, создающих целостное 
восприятие образов, оценивая степень эмоционального 
воздействия;
10.3.4 - оценивать устные и письменные высказывания 
(свои, одноклассников) на литературную тему с точки зре-
ния полноты и глубины раскрытия темы, композиционного 
и стилевого единства, фактологической точности и эмоци-
онального воздействия на слушателя или читателя

2) 11 класс
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

11.1.1 - понимать термины: ретроспекция, серебряный 
век, имажинизм, символизм, акмеизм, футуризм;
11.1.2 - давать оценку произведению с точки зрения 
эстетического воздействия на читателя, объясняя соб-
ственное отношение к идее, героям в форме устных и 
письменных высказываний;
11.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразитель-
но читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с про-
блематикой и выражением самостоятельно находить в 
тексте и выразительно читать наизусть цитаты, фрагмен-
ты, связанные с проблематикой и выражением;
11.1.6 - давать развернутый аргументированный ответ 
на проблемный вопрос, ссылаясь на литературный ма-
териал, выражая собственное мнение о теме, проблеме, 
системе образов

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2.1 - определять жанр и его признаки (синкретический 
жанр), особенности лирики серебряного века, военной 
поэзии, бардовской песни ; 
11.2.4 - определять роль эпизода, его взаимосвязь с те-
матикой и проблематикой произведения на основе ана-
лиза художественных средств и приемов;
11.2.5 - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического содержа-
ния произведения;
11.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, сопоставляя позицию авто-
ра с собственным мнением;
11.2. 8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, художественного пространства и времени, изобра-
зительные средства и фигуры поэтического синтаксиса, 
объяснять, с какой целью их использует автор

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3.1 - давать критическую оценку произведению с точки 
зрения нравственной и эстетической ценности, авторских 
приемов, объясняя собственное отношение к проблема-
тике текста в форме устных и письменных высказываний
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вопросы

11.1.2 - давать оценку произведению с точки зрения 
эстетического воздействия на читателя, объясняя соб-
ственное отношение к идее, героям в форме устных и 
письменных высказываний;
11.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразитель-
но читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с про-
блематикой и выражением авторской позиции;
11.1.5 - пересказывать текст произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая содержание, сохраняя ав-
торское своеобразие; 11.1. 4 - составлять план эссе, 
критической статьи, сочинения на литературные и сво-
бодные темы

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2. 1 - определять жанр и его признаки (синкретический 
жанр), особенности лирики серебряного века, военной 
поэзии, бардовской песни и др.; 11.2.3 - определять роль 
композиции в раскрытии авторского замысла (темати-
ки, проблематики, образов героев);  11.2.4 - определять 
роль эпизода, его взаимосвязь с тематикой и проблема-
тикой произведения на основе анализа художественных 
средств и приемов; 11. 2.5 - характеризовать героев про-
изведения, определяя их роль в раскрытии идейно-тема-
тического содержания произведения;
11.2. 7 - определять способы выражения авторского от-
ношения к героям, проблемам, сопоставляя позицию 
автора с собственным мнением;
11.2. 9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на 
литературные и свободные темы, критические статьи) 
логично и последовательно, опираясь на литературный 
материал и свой жизненный опыт, используя точный и 
образный язык, выражая свое мнение об актуальности

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3.2 - сравнивать художественное произведение с 
произведениями других видов искусства, характеризуя 
сходства и различия в способах и приемах, создающих 
целостное восприятие образов, тематики, проблематики, 
оценивая степень эмоционального воздействия

Четверть 3
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

11.1. 2 - понимать термины: ретроспекция, серебряный 
век, имажинизм, символизм, акмеизм, футуризм;
11.1.3 - самостоятельно находить в тексте и выразитель-
но читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с про-
блематикой и выражением авторской позиции;
11.1. 6 - давать развернутый аргументированный ответ 
на проблемный вопрос, ссылаясь на литературный ма-
териал, выражая собственное мнение о теме, проблеме, 
системе образов

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2. 2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, опираясь на художественные особенности текста; 
11.2. 5. - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического содержа-
ния произведения; 
11.2. 6 - анализировать художественный мир произве-
дения, представляя произведения в различных формах 
(инсценировка, буктрейлер);
11. 2.7 - определять способы выражения авторского от-
ношения к героям, проблемам, сопоставляя позицию 
автора с собственным мнением;
11.2. 8 - анализировать средства и приемы создания об-
разов, художественного пространства и времени, изобра-
зительные средства и фигуры поэтического синтаксиса, 
объяснять, с какой целью их использует автор

(Жалғасы 41-бетте) 
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11.3.1 - давать критическую оценку произведению с точки 
зрения нравственной и эстетической ценности, авторских 
приемов, объясняя собственное отношение к проблема-
тике текста в форме устных и письменных высказываний;
11.3.3 - сопоставлять произведения (или фрагменты) 
русской, казахской и мировой литературы 
с точки зрения нравственной и эстетической ценности, 
объясняя общие и отличительные признаки, позицию 
авторов
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Понимание 
и ответы на 
вопросы

11.1.1 - понимать термины: ретроспекция, серебряный 
век, имажинизм, символизм, акмеизм, футуризм;
11.1.4 - составлять план эссе, критической статьи, сочи-
нения на литературные и свободные темы;
11.1.5 - пересказывать текст произведения или эпизод, 
творчески переосмысливая содержание, сохраняя автор-
ское своеобразие

Анализ и 
интерпре-
тация

11.2.2 - определять тематику и проблематику произведе-
ния, опираясь на художественные особенности текста;
11. 2.3 - определять роль композиции в раскрытии ав-
торского замысла (тематики, проблематики, образов 
героев);
11. 2.5 - характеризовать героев произведения, опреде-
ляя их роль в раскрытии идейно-тематического содержа-
ния произведения;
11.2.6 - анализировать художественный мир произве-
дения, представляя произведения в различных формах 
(инсценировка, буктрейлер);
11.2.7 - определять способы выражения авторского отно-
шения к героям, проблемам, сопоставляя позицию авто-
ра с собственным мнением;
11.2.9 - писать творческие работы (эссе, сочинения на 
литературные и свободные темы, критические статьи) 
логично и последовательно, опираясь на литературный 
материал и свой жизненный опыт, используя точный и 
образный язык, выражая свое мнение об актуальности

Оценка и 
сравни-
тельный 
анализ

11.3.2 - сравнивать художественное произведение с 
произведениями других видов искусства, характеризуя 
сходства и различия в способах и приемах, создающих 
целостное восприятие образов, оценивая степень эмоци-
онального воздействия;
11.3. 4 - оценивать устные и письменные высказывания 
(свои, одноклассников) на литературную тему с точки 
зрения полноты и глубины раскрытия темы, компози-
ционного и стилевого единства, фактологической точ-
ности и средств привлечения внимания слушателя или 
читателя

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 183-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 401-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Ағылшын тілі» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
Chapter 1. General provisions

1. The subject program was developed in accordance with the State Compulsory 
Education Standard (primary, lower secondary and upper secondary education) approved 
by Republic of Kazakhstan government decree dated № 1080 dated 23 August, 2012.

2. The distinctive feature of the subject programmes is that they are focused on forming 
not only subject knowledge, but also a wide range of skills. The system of learning objectives 
is based on the following core values: Kazakhstani patriotism and civil responsibility respect 
cooperation work and creativity transparency lifelong learning.The English curriculum aims to 
provide opportunities for learners to communicate effectively with different audiences. It will 
achieve this aim through frequent opportunities in the school environment for interaction with 
peers, teachers and visitors, and through interactive tasks which involve informal and formal 
spoken and written presentations. There will also be a focus on out-of-school interaction with 
learners communicating online and face-to face with speakers of English from other cultures. 

Through the study of English learners will understand:
1) how English works and rules related to language learning;
2) how to deal with a wide range of global and curricular topics both receptively and 

productively;
3) both gist and detailed information in unsupported, extended written texts, talks and 

narratives;
4) how to use a wide range of subject specifi c vocabulary when developing an argument.
Learners will be able to: 
1) understand a wide range of fi ction of unfamiliar vocabulary from the context;
2) speak with an appropriate level of fl uency, accuracy, word stress, intonation and 

formality;
3) interact with peers to hypothesise and give opinions, comments and answers useful 

for learners hoping to use English at university and beyond;
4) read a wide range of fi ction and non-fi ction with confi dence and enjoyment;
5) successfully communicate with native English and non-native English speakers.
3. The English curriculum aims to develop learners who gain the high B2 level of language 

skills through the following: 
1) varied tasks which foster analysis, evaluation and creative thinking; 
2) exposure to a wide variety of spoken and written sources;
3) stimulating and challenging subject matter.
Chapter 2.Organization of the content of the subject of «The English language»

4. In the study of the subject «The English language»: 
1) in the 10th grade-3 hours a week, 102 hours a year;
2) in the 11th grade-3 hours a week, 102 hours a years.
5.The English language programme content.
Grade 10
1) Content. Using speaking and listening skills to solve problems creatively and 

cooperatively in groups; to provide sensitive feedback to peers. Respect differing points 
of view. Evaluate and respond constructively to feedback from others; use feedback 
to set personal learning objectives. Organize and present information clearly to others. 
Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural 
awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, 
experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world.

2) Listening. Understanding the main points in unsupported extended talk; specifi c 
information and the detail of an argument in unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar topics. 
Recognizing the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar 
topics. Deducing meaning from context in unsupported extended talk.Viewpoints and extent 
of explicit agreement between speakers on a range of general and curricular topics.Identifying 
inconsistencies in argument in extended talk on a range of general and curricular subjects.

3) Speaking. Using formal and informal language registers; asking and responding to 
complex questions to get information about a wide range of general and curricular topics. 
Explaining and justifying own and others’ point of view; evaluating and giving comments on 
the views of others in a growing variety of talk contexts on a growing range of general and 
curricular topics. Interacting with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics. Navigating talk and modifying language through paraphrase and 
correction in talk. Using appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics.

4) Reading. Understanding the main points in extended texts; specifi c information and 
detail in extended texts on a range of familiar general and curricular topics, and some 
unfamiliar topics.Skimming a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics.Reading a wide range of extended 
fi ction and non-fi ction texts on familiar and unfamiliar general and curricular topics. Deducing 
meaning from context in extended texts on a wide range of familiar general and curricular 
topics, and some unfamiliar topics. The attitude or opinion of the writer in extended texts on 
a wide range of familiar general and curricular topics. Patterns of development in lengthy 
texts [inter-paragraph level] on a range of general and curricular topics. A wide range of 
familiar and unfamiliar paper and digital reference resources to check meaning and extend 
understanding. Inconsistencies in argument in extended texts on a wide range of general 
and curricular topics.

5) Writing. Planning, writing, editing and proofreading at text level independently using 
a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and genre, and which is spelt 
accurately in a wide range of written genres.Writing with grammatical accuracy, using style 
and register to achieve appropriate degree of formality in a growing variety of written genres on 
a range of general and curricular topics.develop with support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics. Coherent writing at text level using a variety of connectors 
on a range of familiar general and curricular topics.Independent use of appropriate layout 
at text level on a range of general and curricular topics. Communicating and responding to 
news and feelings in correspondence through a variety of functions. Punctuation in written 
works at text level with a good degree of accuracy.

6) Use of English. Using a variety of abstract compound nouns and complex noun phrases; 
a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and a variety of noun phrases; 
a variety of compound adjectives, adjectives as participles, comparative structures indicating 
degree, and intensifying adjectives on a wide range of familiar general and curricular topics; 
a wide variety of determiners and pre-determiner structures; a wide variety of question types; 
relative, demonstrative, indefi nite, quantitative pronouns and refl exive pronoun structures 
on a wide range of familiar general and curricular topics. Using perfect continuous forms 
and a variety of simple perfect active and passive forms including time adverbials … so far, 
lately, all my life; a variety of future active and passive and future continuous forms; a wide 
variety of active and passive simple present and past forms and past perfect simple forms in 
narrative and reported speech; present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics. Using a variety of reported 
statements and question forms on a wide range of familiar general and curricular topics; a 
variety of comparative degree adverb structures with regular and irregular adverbs; a wide 
variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs; a growing variety of past modal 
forms including must have, can’t have, might have to express speculation and deduction 
about the past; a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives; a number of 
dependent prepositions following nouns and adjectives and a variety of prepositions following 
verbs. Using infi nitive forms after an increased number of verbs and adjectives; gerund 
forms after a variety of verbs and prepositions; a variety of prepositional and phrasal verb. 
A wide variety of conjunctions on a wide range of familiar general and curricular topics. If / 
if only in third conditional structures; use a variety of relative clauses including with which 
[whole previous clause reference] on a wide range of familiar general and curricular topics.

Grade 11
1)Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively 

in groups; to provide sensitive feedback to peers. Respect differing points of view. Evaluate 
and respond constructively to feedback from others; use feedback to set personal learning 
objectives. Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop 
intercultural awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, 
ideas, experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring 
a range of perspectives on the world.

2) Listening. Understanding the main points, specifi c information, the detail of an argument 
implied meaning; recognizing the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics. Deducing meaning from context in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range of unfamiliar 
topics; understanding speaker viewpoints and extent of explicit agreement between speakers; 
recognizing inconsistencies in argument in extended talk on a range of general and curricular 
subjects, including some unfamiliar topics.

3) Speaking. Using formal and informal language registers in talk. Asking and responding 
with appropriate syntax and vocabulary to open-ended higher-order thinking questions. 
Explaining and justifying own and others’ point of view; evaluating and giving comments 
on the views of others in a growing variety of talk contexts; interacting with peers to make 
hypotheses and evaluate alternative proposals on a range of familiar and some unfamiliar 
general and curricular topics; navigating talk and modifying language through paraphrase 
and correction in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics. Using appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a range of 
familiar and some unfamiliar general and curricular topics.

4) Reading. Understanding complex and abstract main points in extended texts; specifi c 
information and detail in extended texts. Skimming a range of lengthy texts with speed to 
identify content meriting closer reading on a range of more complex and abstract, general 
and curricular topics.Reading a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a 
variety of more complex and abstract general and curricular topics. Deducing meaning 
from context in extended texts; recognising the attitude, opinion or tone of the writer and 
patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph level] in extended texts on a range 
of more complex and abstract general and curricular topics. Selecting and evaluating paper 
and digital reference resources to check meaning and extend understanding. Recognising 
inconsistencies in argument in extended texts on a range of more complex and abstract 
general and curricular topics.

5) Writing. Planning, writing, editing and proofreading at text level independently on 
a wide range of general and curricular topics using a wide range of vocabulary, which 
is appropriate to topic and genre, and which is spelt accurately; writing with grammatical 
accuracy on a wide range of general and curricular topics using style and register to achieve 
an appropriate degree of formality in a wide variety of written genres on general and curricular 
topics. Developing with minimal support coherent arguments supported when necessary by 
examples and reasons for a wide range of written genres in familiar general and curricular 
topics. Writing coherently at text level using a variety of connectors on a wide range of 
familiar general and curricular topics.Using independently appropriate layout at text level 
on a wide range of general and curricular topics. Communicating and responding to news 
and feelings in correspondence through a variety of functions on a wide range of general 
and curricular topics. Punctuating written works at text level and a wide range of general 
and curricular topics with a good degree of accuracy.

6) Use of English. Using a variety of past modal forms to express appropriate functions; 
a variety of near modal structures including supposed to, bound to, due, willing to on a 
wide range of general and curricular topics; a variety of dependent prepositions with less 
common nouns, adjectives and verbs; a growing variety of more complex prepositional 

phrases including those relating to concession and respect; a variety of multi-word verbs of 
different syntactic types on a wide range of general and curricular topics; a growing variety 
of more complex conjunctions to express condition concession and contrast on a wide range 
of general and curricular topics; a variety of pre- and post- modifying noun structures on a 
wide range of general and curricular topics; a variety of determiners relating to nouns for 
generic uses, some appositional uses and textual reference on a wide range of general and 
curricular topics; a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- clauses, 
affi xes with appropriate meaning and correct spelling on a wide range of general and curricular 
topics; a range of transitive and intransitive verb complementation patterns, a growing variety 
of impersonal and cleft structures on a wide range of general and curricular topics; a wide 
variety of simple perfect active and passive forms and a variety of perfect continuous forms 
on a wide range of general and curricular topics; a wide variety of future forms, including 
future perfect forms on a wide range of general and curricular topics, a wide variety of 
present and past forms, including a growing number of more nuanced contrasts [past and 
perfective aspect/simple and progressive aspect] on a wide range of general and curricular 
topics, a wide variety of reported statement, command and question forms on a wide range 
of general and curricular topics, a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position 
adverbs/adverbial phrases on a wide range of general and curricular topics, use a variety of 
adjectives complemented by that, infi nitive and wh- clauses on a wide range of general and 
curricular topics.This is the substantive knowledge of the programme and comprises what we 
know in the subject and how we gain that knowledge. Knowledge in the subject is organized 
into strands of learning. Strands are further broken down into sub-strands, which will be at 
the level of a skill or topic, knowledge or understanding. Sub-strands, when expressed as 
grade-related expectations, form the learning objectives for a subject. 

6. The learning objectives demonstrate the progression within each sub-strand allowing 
teachers to plan and assess, sharing with learners the next steps they should take.

7.Strand 1: Content. Learners develop skills needed for success in a range of academic 
subjects such as using speaking and listening skills to solve problems, organizing information 
clearly for others and developing intercultural awareness through reading and discussion.

8.Strand 2: Listening. A learner understands the main ideas of authentic texts of a range 
of genres, conversations on familiar and partially unfamiliar topics recognizes functionally 
important meanings, including details and specifi c information to fi ll in forms, tables, schemes 
understands the meaning of terms and the key units of texts on a range of curricular topics 
and general topics; distinguishes between a fact and an opinion recognizes and compares 
inconsistencies in medium-length texts of a range of genres and styles on general and 
curricular topics, deduces the meanings of unfamiliar words using the context.

9. Strand 3: Speaking. A learner participates in a conversation in situations of formal 
and informal everyday communication correctly formulates utterances using the lexical and 
grammatical resources of the language expresses an emotional and evaluative attitude 
to the reality using a previously suggested strategy of oral communication analyses and 
compares texts providing arguments to support their point of view reasons evaluating events, 
opinions, and problems makes conclusions and suggests ways to solve a given problem.

10.Strand 4: Reading. A learner understands the main ideas of fi ction and non-fi ction texts 
in a range of genres and styles on Humanities uses a range of reading strategies identifi es 
the time and cause-effect connections of events and phenomena analyses and compares 
the meanings of words using paper and digital resources critically evaluates the content of 
texts of a range of genres and styles. 

11. Strand 5: Writing. A learner plans and makes a brief outline of a written text, edits 
and proofreads texts of a range of genres and styles; observes spelling and grammar rules; 
provides arguments in a written text based on media information; writes business letters 
and other documents; writes discursive texts expressing an opinion of an issueon a range 
of topics, including those related to social studies and humanities.

12. Strand 6: A learner expresses themselves using a good lexical range and variety of 
language with a generally high degree of accuracy. A learner develops an ability to use a 
wide range of past, present and future forms, modals, active and passive verb forms, direct 
and reported speech patterns. 

Chapter 3.Learning objectives system
13. Education aims in the programme are presented by the codes. The fi rst number 

in the code is a grade, the second one is the number of the strand, the third one is the 
number of the aim. 

1) Strand 1: Content
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.1.1 - use speaking and listening skills to 
solve problems creatively and cooperatively 
in groups

11.1.1 - use speaking and listening 
skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups

10.1.2 - use speaking and listening skills to 
provide sensitive feedback to peers

11.1.2 - use speaking and listening skills 
to provide sensitive feedback to peers

10.1.3 - respect differing points of view 11.1.3-respect differing points of view
10.1.4 - evaluate and respond constructively 
to feedback from others 

11.1.4 - evaluate and respond 
constructively to feedback from others 

10.1.5 - use feedback to set personal 
learning objectives

11.1.5 - use feedback to set personal 
learning objectives 

10.1.6 - organize and present information 
clearly to others 

11.1.6 - organize and present information 
clearly to others 

10.1.7 - develop and sustain a consistent 
argument when speaking or writing

11.1.7 - develop and sustain a consistent 
argument when speaking or writing

10.1.8 - develop intercultural awareness 
through reading and discussion

11.1.8 - develop intercultural awareness 
through reading and discussion

10.1.9 - use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and feelings

11.1.9 - use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and feelings

10.1.10 - use talk or writing as a means 
of refl ecting on and exploring a range of 
perspectives on the world

11.1.10 - use talk or writing as a means 
of refl ecting on and exploring a range of 
perspectives on the world

2) Strand 2: Listening
Grade 10 Grade 11
Low-mid B2 High B2
10.2.1 - understand the main points in 
unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.1 - understand the main points in 
unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, 
including talk on a growing range of 
unfamiliar topics

10.2.2 - understand specifi c information in 
unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.2 - understand specifi c information 
in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, 
including talk on a growing range of 
unfamiliar topics

10.2.3 - understand the detail of an argument 
in unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.3 - understand the detail of an 
argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular 
topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics

10.2.4 - understand implied meaning in 
unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.4 - implied meaning in unsupported 
extended talk on a wide range of general 
and curricular topics, including talk on a 
growing range of unfamiliar topics

10.2.5 - recognize the attitude or opinion of 
the speaker(s) in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular 
topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics

11.2.5 - recognize the attitude or 
opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general 
and curricular topics, including talk on a 
growing range of unfamiliar topics

10.2.6 - deduce meaning from context in 
unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.6 - deduce meaning from context 
in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, 
including talk on a growing range of 
unfamiliar topics

11.2.7 - understand speaker viewpoints 
and extent of explicit agreement between 
speakers on a range of general and curricular 
topics

11.2.7 - understand speaker viewpoints 
and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general 
and curricular topics, including some 
unfamiliar topics

10.2.8 - recognize inconsistencies in 
argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects

11.2.8 - recognize inconsistencies in 
argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects, including 
some unfamiliar topics

3) Strand 3: Speaking
Grade 10 Grade 11
Low-mid B2 High B2
10.3.1 - use formal and informal language 
registers in talk on a wide range of general 
and curricular topics

11.3.1 - use formal and informal 
language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics

10.3.2 - ask and respond to complex 
questions to get information about a wide 
range of general and curricular topics

11.3.2 - ask and respond with 
appropriate syntax and vocabulary 
to open-ended higher-order thinking 
questions on a range of general and 
curricular topics, including some 
unfamiliar topics

10.3.3 - explain and justify own and others’ 
point of view on a wide range of general and 
curricular topics

11.3.3 - explain and justify own and 
others’ point of view on a range of 
general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics

10.3.4 - evaluate and comment on the views 
of others in a growing variety of talk contexts 
on a growing range of general and curricular 
topics

11.3.4 - evaluate and comment on the 
views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general 
and curricular topics, including some 
unfamiliar topics

10.3.5 - interact with peers to make 
hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics

11.3.5 - interact with peers to make 
hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and 
some unfamiliar general and curricular 
topics 

10.3.6 - navigate talk and modify language 
through paraphrase and correction in talk on a 
range of familiar general and curricular topics 

11.3.6 - navigate talk and modify 
language through paraphrase and 
correction in talk on a wide range of 
familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics 

10.3.7 - use appropriate subject-specifi c 
vocabulary and syntax to talk about a range of 
general and curricular topics

11.3.7 - use appropriate subject-specifi c 
vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar 
general and curricular topics 

4) Strand 4: Reading

Grade 10 Grade 11
Low-mid B2 High B2
10.4.1 - understand main points in extended 
texts on a wide range of unfamiliar general 
and curricular topics

11.4.1 - understand complex and 
abstract main points in extended 
texts on a wide range of familiar and 
unfamiliar general and curricular topics

10.4.2 - understand specifi c information and 
detail in extended texts on a range of familiar 
general and curricular topics, and some 
unfamiliar topics

11.4.2 - understand specifi c information 
and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general 
and curricular topics

10.4.3 - skim a range of lengthy texts with 
speed to identify content meriting closer 
reading on a range of general and curricular 
topics

11.4.3 - skim a range of lengthy texts 
with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more 
complex and abstract, general and 
curricular topics

10.4.4 - read a wide range of extended fi ction 
and non-fi ction texts on familiar and unfamiliar 
general and curricular topics

11.4.4 - read a wide range of extended 
fi ction and non-fi ction texts on a variety 
of more complex and abstract general 
and curricular topics 

10.4.5 - deduce meaning from context in 
extended texts on a wide range of familiar 
general and curricular topics, and some 
unfamiliar topics

11.4.5 - deduce meaning from context 
in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and 
curricular topics

10.4.6-recognize the attitude or opinion of the 
writer in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics

11.4.6 - recognize the attitude, opinion 
or tone of the writer in extended texts on 
a range of more complex and abstract 
general and curricular topics

10.4.7 - recognize patterns of development 
in lengthy texts [inter-paragraph level] on a 
range of general and curricular topics

11.4.7 - recognize patterns of 
development in lengthy texts [inter-
paragraph level] on a range of more 
complex and abstract general and 
curricular topics

10.4.8 - use a wide range of familiar and 
unfamiliar paper and digital reference 
resources to check meaning and extend 
understanding

11.4.8-select and evaluate paper and 
digital reference resources to check 
meaning and extend understanding

10.4.9 - recognize inconsistencies in 
argument in extended texts on a wide range 
of general and curricular topics

11.4.9 - recognize inconsistencies in 
argument in extended texts on a range 
of more complex and abstract general 
and curricular topics

5) Strand 5: Writing
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at 
text level independently on a range of general 
and curricular topics 

11.5.1 - plan, write, edit and proofread 
work at text level independently on a 
wide range of general and curricular 
topics 

10.5.2 - use a growing range of vocabulary, 
which is appropriate to topic and genre, and 
which is spelt accurately

11.5.2 - use a wide range of vocabulary, 
which is appropriate to topic and genre, 
and which is spelt accurately

10.5.3 - write with grammatical accuracy on a 
range of familiar general and curricular topics

11.5.3 - write with grammatical accuracy 
on a wide range of general and 
curricular topics 

10.5.4 - use style and register to achieve 
appropriate degree of formality in a growing 
variety of written genres on a range of general 
and curricular topics 

11.5.4 - use style and register to 
achieve an appropriate degree of 
formality in a wide variety of written 
genres on general and curricular topics

10.5.5 - develop with support coherent 
arguments supported when necessary by 
examples and reasons for a wide range of 
written genres in familiar general and curricular 
topics

11.5.5 - develop with minimal support 
coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons 
for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics

10.5.6 - write coherently at text level using a 
variety of connectors on a range of familiar 
general and curricular topics

11.5.6 - write coherently at text level 
using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular 
topics 

10.5.7 - use independently appropriate 
layout at text level on a range of general and 
curricular topics

11.5.7 - use independently appropriate 
layout at text level on a wide range of 
general and curricular topics

10.5.8 - communicate and respond to news 
and feelings in correspondence through a 
variety of functions on a range of general and 
curricular topics

11.5.8 - communicate and respond to 
news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a wide 
range of general and curricular topics

10.5.9 - punctuate written work at text level on 
a wide range of general and curricular topics 
with a good degree of accuracy

11.5.9 - punctuate written work at text 
level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of 
accuracy

6) Strand 6: Use of English
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.6.1 - use a variety of abstract compound 
nouns and complex noun phrases on a range of 
familiar general and curricular topics, and some 
unfamiliar general and curricular topics

11.6.1 - use a variety of pre- and post- 
modifying noun structures on a wide 
range of general and curricular topics

10.6.2 - use a variety of quantifi ers for 
countable and uncountable nouns and a variety 
of noun phrases on a wide range of familiar 
general and curricular topics

11.6.2 - use a variety of determiners 
relating to nouns for generic uses, 
some appositional uses and textual 
reference on a wide range of general 
and curricular topics

10.6.3 - use a variety of compound adjectives, 
adjectives as participles, comparative structures 
indicating degree, and intensifying adjectives on 
a wide range of familiar general and curricular 
topics

11.6.3 - use a variety of adjectives 
complemented by that, infi nitive and 
wh- clauses on a wide range of general 
and curricular topics

10.6.4 - use a wide variety of determiners and 
pre-determiner structures on a wide range of 
familiar general and curricular topics

11.6.4 - use a range of affi xes with 
appropriate meaning and correct 
spelling on a wide range of general and 
curricular topics

10.6.5 - use a wide variety of question types on 
a wide range of familiar general and curricular 
topics

11.6.5 - use a range of transitive and 
intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general 
and curricular topics

10.6.6 - use a wide variety of relative, 
demonstrative, indefi nite, quantitative pronouns 
and refl exive pronoun structures on a wide 
range of familiar general and curricular topics

11.6.6 - use a growing variety of 
impersonal and cleft structures on a 
wide range of general and curricular 
topics

10.6.7 - use perfect continuous forms and a 
variety of simple perfect active and passive 
forms including time adverbials … so far, lately, 
all my life, on a wide range of familiar general 
and curricular topics

11.6.7 - use a wide variety of simple 
perfect active and passive forms and a 
variety of perfect continuous forms on 
a wide range of general and curricular 
topics

10.6.8- use a variety of future active and 
passive and future continuous forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics

11.6.8 - use a wide variety of future 
forms, including future perfect forms on 
a wide range of general and curricular 
topics

10.6.9-use appropriately a wide variety of active 
and passive simple present and past forms 
and past perfect simple forms in narrative and 
reported speech on a wide range of familiar 
general and curricular topics

11.6.9 - use a wide variety of present 
and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts 
[past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of 
general and curricular topics

10.6.10- use present continuous and past 
continuous active and passive forms on a wide 
range of general and familiar curricular topics

11.6.10 - use a wide variety of reported 
statement, command and question 
forms on a wide range of general and 
curricular topics

10.6.11-use a variety of reported statements 
and question forms on a wide range of familiar 
general and curricular topics

11.6.11 - use a wide variety of pre-
verbal, post-verbal and end-position 
adverbs/adverbial phrases on a wide 
range of general and curricular topics, 

10.6.12-use a variety of comparative degree 
adverb structures with regular and irregular 
adverbs; 
use a wide variety of pre-verbal, post-verbal 
and end-position adverbs on a wide range of 
familiar general and curricular topics

11.6.12 - use a wide variety of past 
modal forms to express appropriate 
functions ;
use a variety of near modal structures 
including supposed to, bound to, due, 
willing to on a wide range of general 
and curricular topics

10.6. 13.1-use a growing variety of past modal 
forms including must have, can’t have, might 
have to express speculation and deduction 
about the past on a wide range of familiar 
general and curricular topics

11.6.13 - use a variety of dependent 
prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range 
of general and curricular topics

10.6.14-use a variety of prepositional phrases 
before nouns and adjectives; 
use a number of dependent prepositions 
following nouns and adjectives and a variety of 
prepositions following verbs on a wide range of 
familiar general and curricular topics

11.6.14 - use a growing variety of 
more complex prepositional phrases 
including those relating to concession 
and respect; 
use a variety of multi-word verbs of 
different syntactic types on a wide 
range of general and curricular topics

10.6.15-use infi nitive forms after an increased 
number of verbs and adjectives 
use gerund forms after a variety of verbs and 
prepositions 
use a variety of prepositional and phrasal 
verb on a wide range of familiar general and 
curricular topics

11.6.15 - use a growing variety of 
more complex conjunctions to express 
condition concession. and contrast on 
a wide range of general and curricular 
topics

10.6.16-use a wide variety of conjunctions on 
a wide range of familiar general and curricular 
topics
11.6.17-use if / if only in third conditional 
structures 
use a variety of relative clauses including with 
which [whole previous clause reference] on a 
wide range of familiar general and curricular 
topics

15. This Subject program is implemented in accordance with the Long-Term Plan for 
the Standard Subject program in school subject «English language» for 10-11 grades of 
secondary level education of the Humanities on the updated content. (According to the app).

16. Distribution of hours in terms in sections and within sections is varied according to 
the teacher’s consideration.

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Ағылшын тілі» оқу пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Ағылшын тілі» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 
ұзақ мерзімді жоспар 
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10.1.6 - organise and present information clearly to others;
10.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.4.1 - understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some general and curricular topics;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.6.7- use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life , on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.6.12 - use a variety of comparative degree adverb structures with regular 
and irregular adverbs;
use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a 
wide range of familiar general and curricular topics
10.6.13 - use a growing variety of past modal forms including must have, 
can’t have, might have to express speculation and deduction about the past 
on a wide range of familiar general and curricular topics.
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) 10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited 
range of unfamiliar topics;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and 
correction in talk on a range of familiar general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.4.8 - use a wide range of familiar and unfamiliar paper and digital 
reference resources to check meaning and extend understanding;
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10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.5.4 - use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics;
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of 
general and curricular topics ;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple present 
and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics
10.6.10 - use present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics;
10.6.12 - use a variety of comparative degree adverb structures with regular 
and irregular adverbs;
use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar 
general and curricular topics
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10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and 
feelings;
10.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of 
general and curricular topics ;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics;
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, 
comparative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and 
adjectives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a 
variety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general 
and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.3.1- use formal and informal language registers in talk on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics 
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.6.7 - use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life , on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures 
use a variety of relative clauses including with which [whole previous clause 
reference] on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.1.- use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of 
general and curricular topics
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics;
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, 
comparative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a 
wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.1.- understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.8 -.recognize inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics;
10.4.1.- understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some unfamiliar general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.4 - use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun 
phrases on a range of familiar general and curricular topics, and some 
unfamiliar general and curricular topics;
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and 
adjectives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a 
variety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general 
and curricular topics
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10.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics;
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of 
general and curricular topics;
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple present 
and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.5 -recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and 
correction in talk on a range of familiar general and curricular topics;
10.4.1- understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some unfamiliar general and curricular topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.6 - use a wide variety of relative, demonstrative, indefi nite, quantitative 
pronouns and refl exive pronoun structures on a wide range of familiar 
general and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.13 - use a growing variety of past modal forms including must have, 
can’t have, might have to express speculation and deduction about the past 
on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and 
feelings;
10.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.4.6 -recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.17- use if / if only in third conditional structures 
use a variety of relative clauses including with which [whole previous clause 
reference] on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers10.C3 respect differing points of view;
10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
10.1.6 -organise and present information clearly to others;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics;

10.2.8 -recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.1- use formal and informal language registers in talk on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.9 -recognise inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.4 - use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics;
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar 
general and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar 
general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited 
range of unfamiliar topics;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.8 - use a wide range of familiar and unfamiliar paper and digital 
reference resources to check meaning and extend understanding;
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar 
general and curricular topics
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10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
10.1.6 -organise and present information clearly to 
others;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics;
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics;
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar 
general and curricular topics;
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10.6.17 - use if / if only in third conditional structures 
use a variety of relative clauses including with which [whole previous clause 
reference] on a wide range of familiar general and curricular topics
10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited 
range of unfamiliar topics;
10.2.5 -recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics;
10.4.1 - understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some unfamiliar general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of 
general and curricular topics;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun 
phrases on a range of familiar general and curricular topics, and some 
unfamiliar general and curricular topics;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple present 
and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and 
adjectives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a 
variety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar 
general and curricular topics
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10.1.3 - respect differing points of view;
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited 
range of unfamiliar topics;
10.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics; 
10.4.6 - recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of 
general and curricular topics;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun 
phrases on a range of familiar general and curricular topics, and some 
unfamiliar general and curricular topics; 
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, 
comparative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a 
wide range of familiar general and curricular topics; 
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics; 
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures 
use a variety of relative clauses including with which [whole previous clause 
reference] on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.3- understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited 
range of unfamiliar topics;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics; 
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of 
general and curricular topics; 
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and 
correction in talk on a range of familiar general and curricular topics ; 
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics; 
10.4.6 - recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.4.9 - recognise inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics; 
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics 
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10.11.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and 
feelings;
10.2.5 - recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics;
10.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics; 
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.5- deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics 
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics ;
10.6.7 - use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life , on a 
wide range of familiar general and curricular topics ;
10.6. 8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics; 
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and 
adjectives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a 
variety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general 
and curricular topics
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10.1.6 - organise and present information clearly to others; 
10.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.7 -understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics; 
10.3.3- explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics; 
10.4.8 - use a wide range of familiar and unfamiliar paper and digital 
reference resources to check meaning and extend understanding; 
10.5.1- plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics; 
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of 
general and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics ;
10.6.10 - use present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics;
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives; 
use a number of dependent prepositions following; nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar 
general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.3 - respect differing points of view;
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics; 
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited 
range of unfamiliar topics;
10.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics; 
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of 
general and curricular topics ;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and 
correction in talk on a range of familiar general and curricular topics; 
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of general and curricular topics; 
10.4.1 - understand main points in extended texts on a wide range of 
unfamiliar general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.6 - recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.4.9 - recognise inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of 
general and curricular topics ;
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun 
phrases on a range of familiar general and curricular topics, and some 
unfamiliar general and curricular topics ;

10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, 
comparative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a 
wide range of familiar general and curricular topics; 
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous 
forms on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics; 
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures use a variety of relative 
clauses including with which [whole previous clause reference] on a wide 
range of familiar general and curricular topics.
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11.1.6 - organise and present information clearly to others;
11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.2.5 -recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a growing range of unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.3-skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.5.2.use a wide range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
11.5.5-develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics;
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics;
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics
11.5.3.- write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics;
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality in 
a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.1 - use a variety of pre- and post- modifying noun structures on a wide 
range of general and curricular topics;
11.6.2 - use a variety of determiners relating to nouns for generic uses, some 
appositional uses and textual reference on a wide range of general and 
curricular topics;
11.6.3 - use a variety of dependent prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range of general and curricular topics;
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
11.1.10- use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.1.3 - respect differing points of view;
11.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.4.5- deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.8- select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
 11.1.3 - respect differing points of view;
11.1.6 - organise and present information clearly to others 11.C7 develop and 
sustain a consistent argument when speaking or writing;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.2.5 - recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a growing range of unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.5.1- plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.5.4- use style and register to achieve an appropriate degree of formality in 
a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.7 - use a wide variety of simple perfect active and passive forms and a 
variety of perfect continuous forms on a wide range of general and curricular 
topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics
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11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects, including some unfamiliar topics;
11.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics ;
11.6.6 - use a growing variety of impersonal and cleft structures on a wide 
range of general and curricular topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics;
11.6.10 - use a wide variety of reported statement, command and question 
forms on a wide range of general and curricular topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers
11.1.4 evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.2.1- understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.7 -use independently appropriate layout at text level on a wide range of 
general and curricular topics;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics;
11.6.13 - use a variety of dependent prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range of general and curricular topics;
11.6.14 - use a growing variety of more complex prepositional phrases 
including those relating to concession and respect use a variety of multi-word 
verbs of different syntactic types on a wide range of general and curricular 
topics
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11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.2- understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.5.4-use style and register to achieve an appropriate degree of formality in a 
wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics
11.6.12 - use a wide variety of past modal forms to express appropriate 
functions use a variety of near modal structures including supposed to, bound 
to, due, willing to on a wide range of general and curricular topics;
11.6.15- use a growing variety of more complex conjunctions to express 
condition concession. and contrast on a wide range of general and curricular 
topics
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11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics
11.3.7 -use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a 
variety of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a wide range of general and curricular topics;
11.6.4 -use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics
11.6.12 - use a wide variety of past modal forms to express appropriate 
functions use a variety of near modal structures including supposed to, bound 
to, due, willing to on a wide range of general and curricular topics
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.2 -understand specifi c information and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and curricular topics
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11.1.1- use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
11.1.3 - respect differing points of view;
11. 1.6 - organise and present information clearly to others;
11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.8 - select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.6.7 - use a wide variety of simple perfect active and passive forms and a 
variety of perfect continuous forms on a wide range of general and curricular 
topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects, including some unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics ;
11.6.6 - use a growing variety of impersonal and cleft structures on a wide 
range of general and curricular topics;
11.6.7 - use a wide variety of simple perfect active and passive forms and a 
variety of perfect continuous forms on a wide range of general and curricular 
topics
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11.1.6 - organise and present information clearly to others;
11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics ;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.5.2 - use a wide range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics;
11.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
11.6.1 - use a variety of pre- and post- modifying noun structures on a wide 
range of general and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general and curricular topics
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11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics ;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics ;
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a wide range of general and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general and curricular topics
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.3.5 -interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
11.4.8 - select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality in 
a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general and curricular topics;
11.6.14 -use a growing variety of more complex prepositional phrases 
including those relating to concession and respect use a variety of multi-word 
verbs of different syntactic types on a wide range of general and curricular 
topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
11.2.1- understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;

11.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects, including some unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics
11.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular topics ;
11.6.8 - use a wide variety of future forms, including future perfect forms on a 
wide range of general and curricular topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics
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11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.1.-. understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics;
11.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.6 - recognise the attitude, opinion or tone of the writer in extended texts 
on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general and curricular topics
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the worl dopics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.3. 3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including some 
unfamiliar topics;
11.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a variety 
of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.6 - recognise the attitude, opinion or tone of the writer in extended texts 
on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4. 8 - select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
11.4.9 - recognise inconsistencies in argument in extended texts on a range of 
more complex and abstract general and curricular topics;

11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality in 
a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.5.5 - develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics
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11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics;
11.3.2 -ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics 
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a wide range of 
general and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general and curricular topics;
11.6.10 -use a wide variety of reported statement, command and question 
forms on a wide range of general and curricular topics;
11.6.13 - use a variety of dependent prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range of general and curricular topics
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11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world,
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range 
of unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics, 
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a variety 
of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics;
11.5.5 - develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics, 
11.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a wide range of 
general and curricular topics;
11.6.14 - use a growing variety of more complex prepositional phrases 
including those relating to concession and respect use a variety of multi-word 
verbs of different syntactic types on a wide range of general and curricular 
topics

Th
e 

clo
th

es
 o

f c
he

m
ist

ry
In

tro
du

ct
io

n 
to

 th
e 

to
pi

c

11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
11.2.5 - recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a growing range of unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics;
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a variety 
of more complex and abstract general and curricular topics
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11.1.6 - organise and present information clearly to others ;
11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to open-
ended higher-order thinking questions on a range of general and curricular 
topics, including some unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of general 
and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics;
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.6 - recognise the attitude, opinion or tone of the writer in extended texts 
on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.9 - recognise inconsistencies in argument in extended texts on a range of 
more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics ;
11.5.5 - develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics;
11.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
11.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics ;
1.6.11 - use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs/
adverbial phrases on a wide range of general and curricular topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
11.1.3 - respect differing points of view;
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
11.1.6 - organise and present information clearly to others;
11.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
11.6.2 - use a variety of determiners relating to nouns for generic uses, some 
appositional uses and textual reference on a wide range of general and 
curricular topics;
11.6.11 - use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position 
adverbs/adverbial phrases on a wide range of general and curricular topics.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 183-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 401-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы «Ағылшын тілі» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 
№1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Оқу бағдарламасының айрықша ерекшелігі - ол тек пəн бойынша білімді ғана 
емес, сонымен қатар кең ауқымды дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Оқу 
мақсаттарының жүйесі келесі негізгі құндылықтарға негізделген: Қазақстандық патрио-
тизм мен азаматтық жауапкершілік өзара əрекеттесуді жəне өмір бойы шығармашылық 
ашықтықты сыйлайды. Ағылшын тілі бойынша оқу бағдарламасы оқушыларға əртүрлі 
қауыммен/аудиториямен тиімді қарым-қатынас жасау мүмкіндігін береді. Бұл мақсатқа 
мектептегі ортада болатын жиі мүмкіндіктер арқылы сыныптастармен, мұғалімдермен 
жəне мектепке келетін қонақтармен өзара əрекеттесу үшін, сондай-ақ бейресми жəне 
ресми ауызша жəне жазбаша презентацияларды қамтитын интерактивті тапсырма-
лар арқылы қол жеткізіледі. Сондай-ақ, оқушылардың басқа мəдениеттерге жататын 
жəне ағылшын тілінде сөйлейтін өкілдермен онлайн жəне бетпе-бет қарым-қатынас 
орнатып,мектептен тыс өзара əрекеттестікке баса назар аударылады. 

Ағылшын тілін үйрену арқылы оқушылар төмендегілерді түсінеді:
1) ағылшын тілінің құрылымын жəне тіл үйренуге қатысты ережелерді.
2) ғаламдық жəне оқу бағдарламасындағы тақырыптардың кең ауқымын алғыр 

жəне тиімді тұрғыдан қалай қарастыруға болатынын.
3) мұғалімнің қолдауы көрсетілмеген, қосымша жазбаша мəтіндерде, cөйлесулер 

мен əңгімелерде нақты жəне егжей-тегжейлі ақпаратты.
4) аргументтерді əзірлеу кезінде пəнге қатысты арнайы лексикалық кең ауқымды 

қалай пайдалануға болатынын.
Оқушылар келесілерді орындай алатын болады: 
1) сан алуан көркем əдебиет мəнмəтіндегі бейтаныс лексиканы түсіну.
2) сəйкес жылдамдықпен, дəлдікпен, сөздегі екпінмен, интонация жəне ресмилікпен 

сөйлеу.
3) оқушылармен университетте жəне одан тыс жерлерде ағылшын тілін қолдануға 

үміттенетін оқушыларға пайдалы пайымдаулар мен пікірлерді, түсініктемелер мен жа-
уаптарды беру үшін сыныптастармен қарым-қатынасқа түсу

4) сенім жəне қызығушылықпен көркем жəне ғылыми əдебиеттің кең ауқымын оқу.
5) ағылшын тілі ана тілі болып табылатын жəне ағылшын тілінде сөйлейтін адам-

дармен сəтті қарым-қатынас жасау.
3. Ағылшын тілі бойынша оқу бағдарламасы төмендегілер арқылы тіл меңгеру 

дағдысының жоғары B2 деңгейін меңгерген оқушыларды дамытуды көздейді: 
1) талдауға, бағалауға жəне шығармашылық тұрғыдан ойлауға ықпал ететін 

əртүрлі тапсырмалар; 
2) ауызша жəне жазбаша дереккөздердің кең ауқымымен танысу;
3) ынталандыратын жəне кұрделі, əрі қызық тақырып

2-тарау. «Ағылшын тілі» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Ағылшын тілі» пəнін оқу барысында 
10 сыныпта - аптасына 3 сағат, жылына 102 сағат;
11 сыныпта - аптасына 3 сағат, жылына 102 сағат. 
5. Ағылшын тілі бағдарламасының мазмұны
10-шы сынып 
1) Мазмұны. Топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 

айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану; сыныптастарына орынды кері бай-
ланыс жасау. Өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу. Өзгелердің кері байланысын 
бағалау жəне сындарлы жауап беру; жеке бас оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері 
байланысты қолдану. Ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру. Айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру. Оқылым 
мен талдау арқылы мəдениаралық хабардарлықты дамыту. Ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін қиялды қолдану. Сөйлеу жəне жазылымды 
бірқатар əлем басымдықтары бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары 
ретінде қолдану.

2) Тыңдалым. Мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі идеяларды 
түсіну; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі дəлелдің арнайы ақпаратын жəне 
бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну. Жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның 
ішінде саны шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну. Мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесу мəнмəтінінен мағынаны шығару. Жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты сөйлеушілердің 
арасындағы көзқарастар мен нақты келісім бойынша деңгей; Жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша сөйлесудегі 
дəлелдің сəйкессіздіктерін анықтау;

3) Айтылым. Ресми жəне бейресми тілдік тіркеулерді қолдану; жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін 
күрделі сұрақтар қою жəне оларға жауап беру. Өзіңіздің жəне өзгелердің көзқарастарын 
түсіндіру жəне нақтылау; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты саны өсіп келе жатқан сан алуан сөйлеу мəнмəтіндерінде өзгелердің 
көзқарасын бағалау жəне түсініктеме беру. Жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен 
өзара қарым-қатынасқа түсу. Өз сөзімен айту жəне сөйлесуге түзетулер енгізу арқылы 
сөйлесуді басқару жəне тілді өзгерті. Жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптар туралы сөйлесу үшін тиісті пəнге қатысты лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану.

4) Оқылым. Қосымша мəтіндердегі негізгі ойларды түсіну; оқушыларға таныс жал-
пы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптардағы, жəне кейбір 
бейтаныс тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі арнайы ақпаратты түсіну жəне 
толық түсіну; Оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау 
үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығу. Оқушыларға таныс жəне 
бейтаныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне 
ғылыми жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу. Оқушыларға таныс жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның 
ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару. Қосымша 
мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар бойынша автордың пікірі немесе көзқарасы. Жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [пара-
граф аралық деңгей] даму заңдылықтары. Мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету 
мақсатында өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрі. Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдің сəйкессіздіктері.

5) Жазылым. Мəтін деңгейінде тақырып пен жанрға сəйкес келетін саны өсіп 
келе жатқан жəне сан алуын жазбаша жанрларда дұрыс жазылған лексиканы 

(Жалғасы. Басы 35-41-беттерде) 

(Жалғасы 43-бетте) 
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тəуелсіз қолдана отырып, жоспарлау, жазу, редакциялау жəне оқу. Жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы саны өсіп келе жатқан 
жазбаша жанрлардағы сəйкес ресмилілік деңгейіне қол жеткізу үшін грамматикалық 
тұрғыдан дұрыс жазу, стильді қолдану. Мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре отырып 
дамыту. Жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға 
бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана отырып мəтін ретінде дəлел 
келтіріп жазу. Бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген тақырыптарға 
қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз бетімен жазу. Əр түрлі функци-
ялар арқылы хат-хабарлардағы жаңалықтар мен сезімдерге қатысты қарым-қатынас 
жасау жəне жауап беру. Жазбаша жұмыстардағы мəтіндік деңгейдегі дұрыс дəлдікпен 
келтірілген пунктуация.

6) Ағылшын тілін қолдану. Түрлі дерексіз күрделі зат есімдерді жəне күрделі есім 
фразаларын қолдану; саналатын жəне саналмайтын зат есімдерге қажетті көптік 
есімдер жəне əр түрлі есім фразалар қолдану; əр түрлі күрделі сын есімдер, сын 
есімдерlі есімше ретінде, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген тақырыптарға 
қатысты сын есімдердің деңгейін анықтауда жəне күшейтудегі салыстырмалы 
құрылымдар қолдану; анықтаушы сөздердің, сонымен қатар сөз алдында келетін 
анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану; сұрақтардың кең қатары; қатыстық, 
сілтеу, белгісіз, есептік есімдіктерді (relative, demonstrative, indefi nite, quantitative]of 
pronouns), сонымен қатар өздік есімдік құрылымдарының (refl exive pronoun structures) 
кең қатарын қолдану. Рerfect continuous формасын, сонымен қатар қарапайым ырықсыз 
жəне өздік етістерін (simple perfect active and passive forms), оның ішінде time adverbials 
so far, lately, all my life» деген мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials) қолдану; төл 
жəне төлеу сөздерде өздік жəне ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ 
жəне past perfect шақтың сан алуан түрін орынды қолдану; нақ осы шақты (present 
continuous) жəне past continuous-тің өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану. Оқушыларға 
таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты 
айтылған мəлімдемелер мен сұрақтардың кең қатарын пайдалану; салыстыру деңгейін 
білдіретін бірқатар үстеу құрылымдарын дара жəне күрделі үстеулермен қолдану; 
етістіктің алдында, етістіктің артында жəне етістіктің соңында келетін үстеулердің 
алуан түрін қолдану; өткен шақтағы модальды формалардың алуан түрін, оның ішінде 
must have, can’t have, might have-ты өткен оқиға бойынша қорытындыны білдіру үшін 
қолдану; зат есімдер мен сын есімдердің алдында келетін əр түрлі көмекші сөздерден 
құралған фразалар қолдану; зат есім мен сын есімнен соң келетін бірқатар тəуелді 
көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан түрлі көмекші сөздерді қолдану. 
Етістіктер мен сын есімдерге инфинитив формаларын қолдану; бірнеше етістіктер мен 
көмекші сөздерден кейін герундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің фор-
малары мен сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану. Оқушыларға таныс жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше 
түрін қолдану. Оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты құрылымда (third conditional 
structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер 
(relative clauses ) қолдану.

11-ші сынып
1) Мазмұны. Топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 

айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану; сыныптастарына орынды кері 
байланыс жасау. Өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу. Өзгелердің кері байла-
нысын бағалау жəне сындарлы жауап беру; жеке бас оқу мақсаттарын белгілеу үшін 
кері байланысты қолдану. Айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру. 
Оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық хабардарлықты дамыту. Ойды, идеялар-
ды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін қиялды қолдану. Сөйлеу жəне жазы-
лымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану 
құралдары ретінде қолдану.

2) Тыңдалым. Дəлел келтірілген мағынаның негізгі ойларын, арнайы ақпаратты, 
егжей-тегжейлі түсіндіру; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі 
сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны өсіп келе жатқан 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну. Оқушыларға таныс жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның 
ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару; сөйлеушінің 
көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сйкес келуін 
кеңейту; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы 
қосымша мəтіндердегі дəлелдің сəйкессіздіктерін түсіну.

3) Айтылым. Сөйлесуде ресми жəне бейресми тілді пайдалану. Ашық жоғары 
дəрежелі сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану. Өзіңіздің жəне өзгелердің көзқарастарын түсіндіру жəне 
нақтылау; саны өсіп келе жатқан сөйлеу мəнмəтіндерінде өзгелердің көзқарасын 
бағалау жəне түсініктеме беру; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу; жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысыты өз сөзімен айту жəне сөйлесуге түзетулер енгізу арқылы 
сөйлесуді басқару жəне тілді өзгерті. Жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде пəнге қатысты лексиканы 
жəне синтаксисті пайдалану. 

4) Оқылым. Қосымша мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; қосымша 
мəтіндердегі арнайы ақпарат пен дəйекті ақпарат. Оқушыларға күрделірек жəне деректі 
емес, таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен 
ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз. Оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми жанрдағы 
қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу. Қосымша мəтіндердегі мəнмəтіннен мағынаны 
шығару; қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы тақырыптар, сондай-ақ 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар бойынша автордың пікірін неме-
се көзқарасын жəнеұзақ мəтіндерді [параграф аралық деңгей] дамыту заңдылықтарын 
анықтау. Мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық немесе ба-
спадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау. Күрделірек жəне дерексіз жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну.

5) Жазылым. Мəтін деңгейінде тақырып пен жанрға сəйкес келетін сан алуан дұрыс 
жазылған лексиканы қолдана отырып, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар бойынша тəуелсіз жоспарлау, жазу, редакциялау жəне оқу; жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар бойынша сан алуан жазбаша жанрлардың 
сəйкес ресмилілік деңгейіне жету үшін стилді пайдалана отырып, жалпы жəне оқу 
бағдарламаларының кең ауқымына грамматикалық дəлдікпен жазу. Жалпы таныс 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша 
жанрларында қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту мұғалім. Шамалы көмек ұсынылған. Жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың 
бірнеше түрін пайдалана отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу. Сан алуан жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде 
қажетті құрылымды өз бетімен жазу. Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты көптеген функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар 
мен сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру. Жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты жазбаша түрде 
берілген мəтінге тыныс белгілерін бар назарын салып қойып шығу.

6) Ағылшын тілін қолдану. Тиісті функцияларды білдіру үшін əртүрлі өткен шақтағы 
модальды формаларды қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарына қатысты бірқатар модальды құрылымдар, соның ішінде supposed 
to, bound to, due, willing to қолдану; жалпы есім, сын есім жəне етістіктен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану; концессия мен құрметке жататын күрделі 
көмекші сөз тіркестерді қоса алғанда алуан түрін қолдану; оқушыларға таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясын-
да əртүрлі синтаксистік типтердегі бірнеше сөзден тұратын етістіктердің алуан түрін 
қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген біршама тақырыптар аясын-
да концессия мен контрастты білдіру үшін күрделірек жалғаулықтың өсіп келе жатқан 
түрін қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға 
қатысты pre- жəне post- modifying зат есім құрылымын қолдану; оқушыларға таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
анықтаушы сөздердің, сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың 
жəне мəтіндік сілтемелердің кең қатарын қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses 
толықтырылған сын есімді қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді толықтыратын 
үлгілерді, жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен 
future continuous формасын қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында келер шақ жəне future perfect формасын қолдану, жал-
пы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне 
төлеу сөздерде өздік жəне ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past 
perfect шақтың сан алуан түрін орынды қолдану, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен сұрақтардың 
кең қатарын қолдану, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
бірқатар тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында жəне етістіктің 
соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан түрін қолдану, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында that, инфинитив 
жəне wh- clauses толықтырылған сын есімді қолдану

Бұл бағдарламаның мазмұндық білімі болып табылады жəне біз бұл пəн бойынша 
не білетінімізді жəне осы білімді қалай алғанымызды қамтиды. Бұл пəн бойынша білім 
оқыту бағыттары бойынша ұйымдастырылған. Бағыттар одан əрі қарай бағытшаларға 
бөлінеді, яғни дағды немесе тақырып, білім немесе түсінік деңгейінде. Бағдаршалар, 
сыныпқа байланысты күтулер ретінде, пəн бойынша оқу мақсаттарын қалыптастырады. 

6. Оқу мақсаттары əрбір бағдаршалар бойынша ілгерілеу деңгейін көрсетеді жəне 
мұғалімдерге оқушылармен келесі қадамдармен бөлісе отырып, жоспарлауға жəне 
бағалауға мүмкіндік береді.

7. 1-ші бағыт: Мазмұны. Оқушылар проблемаларды шешу үшін айтылым мен 
тыңдалым, басқа адамдар үшін нақты ақпаратты ұйымдастыру жəне оқылым жəне тал-
дау арқылы мəдениетаралық хабардарлықты дамыту секілді дағдыларды қолдана оты-
рып бірқатар академиялық пəндер бойынша жақсы болу үшін дағдыларды дамытады.

8. 2-ші бағыт: Тыңдалым. Оқушы бірқатар жанрлардың түпнұсқалық мəтіндерінің 
негізгі идеяларын, таныс жəне ішінара таныс тақырыптар бойынша əңгімелесулерді 
түсінеді, функционалды маңызды мəндерді, соның ішінде мəліметтерді, кестелерді, 
схемаларды толтыру үшін қажетті егжей-тегжейлі жəне арнайы ақпаратты түсінеді, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарына қатысты 
терминдердің мəнін жəне мəтіннің негізгі бірліктерін түсінеді; факті мен пікір арасындағы 
айырмашылықты біледі, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарына қатысты түрлі жанрлар мен стильдерде берілген орта көлемді 
мəтіндердегі сəйкессіздіктерді біледі жəне салыстырады, мəнмəтінді пайдала отырып, 
бейтаныс сөздердің мағынасын анықтайды.

9. 3-ші бағыт: Айтылым. Оқушы ресми жəне бейресми күнделікті қарым-
қатынастарда сөйлесуге қатысады, тілдің лексикалық жəне грамматикалық ресурстарын 
пайдалана отырып сөйлеу мəнерін дұрыс тұжырымдайды, осының алдында ұсынылған 
ауызша қарым-қатынас стратегиясын қолдана отырып, шындыққа эмоционалды жəне 
бағалайтын көзқарасты білдіреді, өздерінің пікірлерін қолдау үшін қажетті дəлəлдерді 
қамтамасыз ету үшін мəтіндерді салыстырады жəне талдайды, оқиғаларды, пікірлерді 
жəне проблемаларды бағалау себептері, берілген мəселенің шешу жолдарын ұсынады 
жəне қорытындылар жасайды.

10. 4-ші бағыт: Оқылым. Оқушы гуманитарлық ғылымдарға арналған жанрлар мен 
стильдердің бірқатар əдеби жəне ғылыми мəтіндерінің негізгі идеяларын түсінеді, 
оқылымның түрлі стратегияларын түсінеді, оқиғалар мен құбылыстардың уақыт бойын-
ша жəне себеп-салдарлық байланыстарын анықтайды, қағаз жəне сандық ресурстарды 
пайдалан отырып, сөздердің мағынасын талдайды жəне салыстырады, бірқатар жанр-
лар мен стильдердегі мəтіндерінің мазмұнын сыни тұрғыдан бағалайды. 

11. 5-ші бағдар: Жазылым. Оқушы жазбаша мəтіннің қысқаша сипаттамасын жо-
спарлайды жəне жасайды, бірқатар жанрлар мен стильдердегі мəтіндерді түзетеді жəне 
редакциялайды; емле жəне грамматика ережелерін қадағалайды; медиа ақпаратқа 
негізделген жазбаша мəтінде дəлелдер ұсынады; іскери хаттар мен басқа да құжаттар 
жазады; бірқатар тақырыптарға қатысты, оның ішінде əлеуметтік зерттеулер мен 
гуманитарлық ғылымдармен байланысты тақырыптарға қатысты пікірді білдіретін 
дискурстық мəтіндерді жазады.

12. 6-ші бағдар: Оқушы өзін жақсы лексикалық диапазонды жəне жоғары дəрежелі 
дəлдіктегі əртүрлі тілдің қолданушысы ретінде сипаттайды. Оқушы өткен, осы жəне 
келер шақ формаларын, модальдарды, етістіктің актив жəне пассивті формаларын, 
тқл жəне төлеу сөз үлгілерін қолдану қабілеттерін дамытады. 

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
13. Білім берудің мақсаттары бағдарламады кодтармен берілген. Кодтағы бірінші 

нөмір - сыныпты, екіншісі бағдаршаның нөмірін, ал үшіншісі - мақсаттың нөмірін 
білдіреді. 

 14. 1) 1-ші бағыт: Мазмұны 
10-шы сынып 11-ші сынып

Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті 
жəне бірлесе отырып шешу үшін айтылым 
жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану

11.1.1 -топ ішінде мəселелерді 
креативті жəне бірлесе отырып 
шешу үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын пайдалану

10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере 
отырып орынды кері байланыс беру үшін 
айтылым жəне тыңдалым дағдыларын 
қолдану 

11.1.2 - сыныптастарының көңілін 
ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын қолдану

10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, 
есепке алу

10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, 
есепке алу

10.1.4 - басқалар берген кері байланысты 
конструктивті бағалау жəне оған жауап 
қайтару 

11.1.4 - басқалар берген кері байланы-
сты конструктивті бағалау жəне оған 
жауап қайтару 

10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу 
үшін кері байланысты қолдану

11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу 
үшін кері байланысты қолдану 

10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті 
болатындай етіп ұйымдастыру жəне та-
ныстыру 

11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті 
болатындай етіп ұйымдастыру жəне 
таныстыру 

10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде 
дəйекті дəлел келтіру

11.1.7 - айтылым немесе жазылым 
кезінде дəйекті дəлел келтіру

10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы 
мəдениаралық сезімталдықты дамыту

11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы 
мəдениаралық сезімталдықты дамыту

10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер 
мен сезімдерді білдіру үшін қиялды 
қолдану

11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер 
мен сезімдерді білдіру үшін қиялды 
қолдану

10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды 
бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану 
құралдары ретінде қолдану

11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды 
бірқатар əлем басымдықтары бойынша 
рефлексия жасау жəне оларды тану 
құралдары ретінде қолдану

14. 2) 2-ші бағыт: Айтылым 

10-шы сынып 11-ші сынып

Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды 
түсіну

11.2.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну

10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі нақты ақпаратты 
түсіну

11.2.2 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну

10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, 
оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну

10.2.3 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, 
оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну

10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы 
сөйлесуді түсіну;

11.2.4 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағына, оның 
ішінде саны шектеулі оқушыларға 
бейтаныс тақырыптағы сөйлесудегі 
мағына;

10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) 
қатынасы мен ойын, оның ішінде 
саны шектеулі оқушыларға бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;

11.2.5 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) 
қатынасы мен ойын, оның ішінде 
саны шектеулі оқушыларға бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну

10.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағынаны, оның ішінде оқушыларға 
саны шектеулі бейтаныс тақырыптың 
мағынасын болжап табу;

11.2.6 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағынаны, оның ішінде оқушыларға 
саны шектеулі бейтаныс тақырыптың 
мағынасын болжап табу;

10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптарына 
əңгіме барысында сөйлеушінің 
көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін 
кеңейту;

11.2.7 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарына, 
соның ішінде кейбір бейтаныс 
тақырыптарына əңгіме барысында 
сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру 
жəне сөйлеушілердің арасындағы 
дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;

10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндердегі 
дəлелдің сəйкессіздіктерін түсіну;

11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдар-
ламасында көрсетілген бірқатар, 
соның ішінде бейтарап тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндерде 
дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну;

14. 3) 3-ші бағыт: Айтылым 

10-шы сынып 11-ші сынып
Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптарына 
əңгіме барысында ресми жəне бейресми 
тілді пайдалану

11.3.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарына əңгіме ба-
рысында ресми жəне бейресми тілді 
пайдалану

10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына 
қатысты ақпаратты алу үшін күрделі 
сұрақтар қою жəне оларға жауап беру

11.3.2 - таныс жəне кейбір 
бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптардағы ашық жоғары 
дəрежелі сұрақтарды қоюда жəне сон-
дай сұрақтарға жауап беруде сəйкес 
синтаксис пен лексиканы қолдану

10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар бойын-
ша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, 
дəлелдеу

11.3.3 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар бойынша 
өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, 
дəлелдеу

11.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы сан 
алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз 
пікірңіді білдіру

11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
басқа оқушылардың көзқарасын 
бағалау жəне өз пікірңіді білдіру

10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына 
қатысты болжам жасау үшін сыныптастар-
мен өзара қарым-қатынасқа түсу

11.3.5 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыларға таныс жəне бейтаныс 
сан алуан тақырыптарына қатысты 
болжам жасау жəне баламалы 
ұсыныстарды бағалау үшін сыныпта-
старымен өзара қарым-қатынасқа түсу 

10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бір қатар тақырыптарға 
қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер 
арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту; 

11.3.6 - оқушыларға таныс жəне 
кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты əңгімеде 
фразалар мен түзетулер арқылы 
əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту 

10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лек-
сиканы жəне синтаксисті пайдалану

11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде 
тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану 

14. 4) 4-ші бағыт: Оқылым 
10-шы сынып 11-ші сынып
Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.4.1 - оқушыларға бейтаныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну

11.4.1- оқушыларға таныс жəне 
бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз 
идеясын түсіну

10.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
(оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де 
бар) арнайы ақпаратты толық түсіну

11.4.2 - оқушыларға таныс, жал-
пы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптардағы қосымша 
мəтіндерде (оның ішінде кейбір 
қосымша мəтіндер де бар) арнайы 
ақпаратты толық түсіну

10.4.3 - оқушыларға таныс жал-
пы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды 
қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам 
қарап шығыңыз 

11.4.3 - оқушыларға күрделірек 
жəне деректі емес, таныс жал-
пы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар аясында толық 
оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау 
үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді 
жылдам қарап шығыңыз

10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейта-
ныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне 
ғылыми жанрдағы қосымша мəтіндердің 
алуан түрін оқу

11.4.4 - оқушыларға күрделірек 
жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алу-
ан түрін оқу 

10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
(оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де 
бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару

11.4.5 - оқушыларға таныс жəне 
бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша 
мəтіндердегі мəнмəтіннен мағынаны 
шығару

10.4.6 -қосымша мəтіндерде оқушыларға 
таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар бойын-
ша автордың пікірін немесе көзқарасын 
анықтау

11.4.6 - қосымша мəтіндерде 
күрделірек жəне дерексіз жал-
пы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар бойынша 
автордың пікірін немесе көзқарасын 
анықтау

10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану

12.4.7 - күрделірек жəне дерексіз 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын 
тану

10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін 
тереңдету мақсатында өзіне таныс жəне 
кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан 
шыққан ресурстардың алуан түрін қолдану

11.4.8 - мағынаны тексеру жəне 
түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды 
таңдау жəне бағалау

10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну

11.4.9 - күрделірек жəне дерексіз 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндерде 
дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну

14. 5) 5-ші бағдар: Жазылым 
10-шы сынып 11-ші сынып
Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, 
түзету жəне тексеру 

10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, 
жазу, түзету жəне тексеру 

10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне 
дұрыс жазу ережесіне сəйкес қолданысы 
бойынша өсіп келе жатқан лексиканы 
қолдану

11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты 
жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы 
қолдану

10.5.3 - грамматикалық ережелерді 
ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға жазу

11.5.3 - грамматикалық ережелерді 
ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға жазу 

10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарға қатысты бірқатар 
жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде 
жазу үшін стильді жəне лексиканы пай-
далану 

11.5.4 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты сан алуан 
жазбаша жанрына қатысты ресми 
деңгейде жазу үшін стильді жəне лек-
сиканы пайдалану

10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы та-
ныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша 
жанрларында қатысты логикалық дəлелдер 
қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту

11.5.5 - Жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алу-
ан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда 
мысалдар мен себептерді келтіре оты-
рып дамыту мұғалім. Шамалы көмек 
ұсынылған.

10.5.6 - жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға бағыт беруші 
жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу

11.5.6 - жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға бағыт беруші 
жалғаулықтардың бірнеше түрін пай-
далана отырып мəтін ретінде дəлел 
келтіріп жазу 

10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде 
қажетті құрылымды өз бетімен жазу

11.5.7 - сан алуан жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған 
кезде қажетті құрылымды өз бетімен 
жазу

10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарға қатысты бірқатар 
функциялар арқылы хат-қатынастағы 
жаңалықтар мен сезімдерге байланысты 
қарым-қатынас орнату жəне жауап беру

11.5.8 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты көптеген функ-
циялар арқылы хат-қатынастағы 
жаңалықтар мен сезімдерге байла-
нысты қарым-қатынас орнату жəне 
жауап беру

10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге 
тыныс белгілерін бар назарын салып 
қойып шығу

11.5.9 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға қатысты жаз-
баша түрде берілген мəтінге тыныс 
белгілерін бар назарын салып қойып 
шығу

14. 6) 6-шы бағыт: Ағылшын тілін қолдану 
10-шы сынып 11-ші сынып
Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын 
күрделі сөз тіркестердің алуан түрін қолдану

11.6.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
pre- жəне post- modifying зат есім 
құрылымын қолдану

10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын 
заттардың санын білдіретін сөздерді, соны-
мен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін 
таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында 
қолдану

11.6.2 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясында жал-
пы мақсаттағы зат есімдеріне 
қатысты кейбір белгілерді 
қолдануға, кейбір қолдануға жəне 
мəтіндік сілтеме жасауға болады

10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар 
аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше 
орнында қолданылатын сын есімдерді жəне 
кейбір салыстырмалы деңгейді білдіретін 
құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын 
есімдердің (intensifying adjectives) алуан түрін 
қолдану

11.6.3 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында 
that, инфинитив жəне wh- clauses 
толықтырылған сын есімді 
қолдану

10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы 
құрылымдардың кең қатарын қолдану

11.6.4 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
қажетті мағынасы бар жəне емлесі 
дұрыс бірқатар аффикстерді 
қолдану;

10.6.5 оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең 
қатарын пайдалану

11.6.5 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алу-
ан түрлі тақырыптарға қатысты ау-
ыспалы жəне сабақты етістіктерді 
толықтыратын үлгілерді қолдану

10.6.6 - оқушыларға таныс, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты қатыстық, сілтеу, 
белгісіз, есептік есімдіктерді (relative, 
demonstrative, indefi nite, quantitative]of 
pronouns), сонымен қатар өздік есімдік 
құрылымдарының (refl exive pronoun structures) 
кең қатарын қолдану

11.6.6 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді 
қолдану

10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында perfect continuous форма-
сын, сонымен қатар қарапайым ырықсыз жəне 
өздік етістерін (simple perfect active and passive 
forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, 
all my life» деген мезгілді білдіретін сөздерді 
(time adverbials)

11.6.7 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар аясында simple 
perfect active жəне passive forms 
пен future continuous формасын 
қолдану.

10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз рай-
да тұрған келер шақ (future active and passive) 
пен future continuous формасын қолдану.

11.6.8 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар аясында келер 
шақ жəне future perfect формасын 
қолдану

10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алу-
ан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу 
сөздерде өздік жəне ырықсыз етіс түрінде 
берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану

11.6.9 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты осы шақ, 
өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] алуан түрін 
орынды қолдану

10.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты нақ осы шақты (present 
continuous) жəне past continuous-тің өздік жəне 
ырықсыз етістерін қолдану

10.6.11 - оқушыларға таныс, жал-
пы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты айтылған 
мəлімдемелер, топқа арналған 
сұрақтардың мен сұрақтардың кең 
қатарын пайдалану;

10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер 
мен сұрақтардың кең қатарын пайдалану

11.6.11 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс бірқатар 
тақырыптарға қатысты етістіктің 
алдында, етістіктің артында 
жəне етістіктің соңында келетін 
үстеулердің/үстеулік фазалардың 
алуан түрін қолдану; 

10.6.12 - салыстыру деңгейін білдіретін 
бірқатар үстеу құрылымдарын дара жəне 
күрделі үстеулермен қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс бірқатар тақырыптарға қатысты 
етістіктің алдында, етістіктің артында жəне 
етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік 
фазалардың алуан түрін қолдану;

11.6.12 - тиісті функцияларды 
білдіру үшін өткен шақтағы мо-
дальды формалардың алуан 
түрлерін қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты бірқатар 
модальды құрылымдар, соның 
ішінде supposed to, bound to, due, 
willing to қолдану

10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты өткен шақтағы модаль-
ды формалардың алуан түрін, оның ішінде 
must have, can’t have, might have-ты өткен оқиға 
бойынша қорытындыны білдіру үшін қолдану

11.6.13 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты жалпы 
есім, сын есім жəне етістіктен соң 
келетін бірқатар тəуелді көмекші 
сөздерді қолдану

10.6.14 - зат есім мен сын есімдердің алдында 
көмекші сөз тіркестердің алуан түрін қолдану 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс сан алуан тақырыптарға 
қатысты зат есім мен сын есімнен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді жəне 
етістіктерден соң келетін алуан түрлі көмекші 
сөздерді қолдану;

11.6.14 - концессия мен құрметке 
жататын күрделі көмекші сөз 
тіркестерді қоса алғанда алуан 
түрін қолдану; 
оқушыларға таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар аясында 
əртүрлі синтаксистік типтердегі 
бірнеше сөзден тұратын 
етістіктердің алуан түрін қолдану;

10.6.15 - жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға алуан түрлі 
етістіктер мен сын есімдерге инфинитив фор-
маларын қолдану 
жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптарға кейбір 
көмекші сөздердің формалары мен сөз 
тіркесінен тұратын етістікті қолдану

11.6.15 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан түрлі тақырыптарға күрделі 
жалғаулықтардың бірнеше түрін 
шартты концессия жəне контрасты 
көрсету үшін қолдану

10.6.16 - оқушыларға таныс жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін 
қолдану
10. 6.17 - if / if only үшінші шартты құрылымда 
қолдану 
 (third conditional structures) қолдану; which 
сөзін қоса алғанда бірнеше анықтаушы шартты 
сөйлемдер (relative clauses ) қолдану

15. Берілген оқу бағдарламасы жаңартылған мазмұн бойынша жаратылыстану-
математика бағытындағы негізгі орта білім берудің 10-11 сынып оқушыларына (орыс 
тілінде білім алатын)«Ағылшын тілі» пəні бойынша Типтік оқу бағдарламасының Ұзақ 
мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады (Қосымшаға сəйкес)

16. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат санда-
рын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған «Ағылшын тілі» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жаңартылған мазмұн бойынша жаратылыстану-математикалық бағытының орта 
білім деңгейінің 10-11 сыныптары үшін «Ағылшын тілі» пəні бойынша орта білім 
деңгейінің 10-11 сыныптары үшін ұзақ мерзімді жоспар 

1) 10-шы сынып 

Бө
лі
мд

ер

Бө
лі
мш

ел
ер

 

Оқу мақсаттары

1-ші тоқсан

Ғы
лы

м 
жə

не
 ғы

лы
ми

 құ
бы

лы
ст
ар

Кіріспе
сабақтар

Ге
не
тк
а 
ту
ра
лы

 қы
зы

қт
ы 
де
ре
кт
ер

 Д
НҚ

10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру 
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсінеді;
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық 
оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ 
мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз;
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында perfect continuous форма-
сын, сонымен қатар қарапайым ырықсыз жəне өздік етістерін (simple 
perfect active and passive forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, 
all my life» деген мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials);
10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер 
мен сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
10.6.12 - салыстыру деңгейін білдіретін бірқатар үстеу құрылымдарын 
дара жəне күрделі үстеулермен қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс бірқатар 
тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында жəне 
етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан түрін 
қолдану;
10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға та-
ныс сан алуан тақырыптарға қатысты өткен шақтағы модальды 
формалардың алуан түрін, оның ішінде must have, can’t have, might have-
ты өткен оқиға бойынша қорытындыны білдіру үшін қолдану
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10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару 
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы 
əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне 
синтаксисті пайдалану
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында 
өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрін қолдану
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10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу 
үшін стильді жəне лексиканы пайдалану 
10. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану;
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану;
10.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты нақ осы шақты (present continuous) 
жəне past continuous-тің өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану;
10.6.12 - салыстыру деңгейін білдіретін бірқатар үстеу құрылымдарын 
дара жəне күрделі үстеулермен қолдану; 

жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс бірқатар 
тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында жəне 
етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан түрін 
қолдану;
10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін 
қолдану
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10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу;
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір 
қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару;
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу; 
10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптар аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше 
орнында қолданылатын сын есімдерді жəне кейбір салыстырмалы 
деңгейді білдіретін құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын 
есімдердің (intensifying adjectives) алуан түрін қолдану; 
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең 
қатарын қолдану;
10.6. 15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив фор-
маларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін ге-
рундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен 
сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайда-
лану; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне 
синтаксисті пайдалану 
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық 
оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ 
мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз;
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану; 
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу; 
10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру; 
10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында perfect continuous форма-
сын, сонымен қатар қарапайым ырықсыз жəне өздік етістерін (simple 
perfect active and passive forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, 
all my life» деген мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials);
10.6.17 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты зат есім мен сын есімнен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан 
түрлі көмекші сөздерді қолдану;
10. 6.17 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шарт-
ты құрылымда   (third conditional structures) қолдану; which сөзін қоса 
алғанда бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) 
қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру 
жəне сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту; 
10.3.5 - Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу; 
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту;
10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптар аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше 
орнында қолданылатын сын есімдерді жəне кейбір салыстырмалы 
деңгейді білдіретін құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын 
есімдердің (intensifying adjectives) алуан түрін қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару 
10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан, оның 
ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндердегі дəлелдің сəйкессіздіктерін 
түсіну; 
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне 
синтаксисті пайдалану 
10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну;
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу 
үшін стильді жəне лексиканы пайдалану 
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану; 
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең 
қатарын қолдану; 
10.6. 15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив фор-
маларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін ге-
рундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен 
сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану
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10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10..2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу; 
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық 
оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ 
мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір 
қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару; 
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану; 
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу;
10. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу;
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану; 
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану
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10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
10..6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бір қатар 
тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы 
əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту; 
10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну; 
10.4.5 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша 
мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен 
мағынаны шығару;
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану; 
10.6.6 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты қатыстық, сілтеу, белгісіз, 
есептік есімдіктерді (relative, demonstrative, indefi nite, quantitative]of 
pronouns), сонымен қатар өздік есімдік құрылымдарының (refl exive 
pronoun structures) кең қатарын қолдану; 
10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз райда 
тұрған келер шақ (future active and passive) пен future continuous форма-
сын қолдану;
10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға та-
ныс сан алуан тақырыптарға қатысты өткен шақтағы модальды 
формалардың алуан түрін, оның ішінде must have, can’t have, might have-
ты өткен оқиға бойынша қорытындыны білдіру үшін қолдану

10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру 
жəне сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту; 
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар сөйлеу мəнмəтініндегі басқалардың пікірін бағалау 
жəне өз ойыңды білдіру;

(Жалғасы 44-бетте) 

(Жалғасы. Басы 35-42-беттерде) 
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 10.4.6 -қосымша мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар бойынша автордың 
пікірін немесе көзқарасын анықтау; 
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану; 
10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу;
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану;
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең 
қатарын қолдану;
10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз райда 
тұрған келер шақ (future active and passive) пен future continuous форма-
сын қолдану;
10. 6.17 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты 
құрылымда 
 (third conditional structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда бірнеше 
анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) қолдану
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10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану 10.C3 басқа 
көзқарастарды құрметтеу; 
10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару; 
10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру; 
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіну жəне 
сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту; 
10..2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну; 
10.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайда-
лану; 
11.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру; 
10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу; 
10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну; 
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу 
үшін стильді жəне лексиканы пайдалану 
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын 
пайдалану;
10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін 
қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіну жəне 
сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту; 
10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін күрделі сұрақтар қою жəне 
оларға жауап беру;
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну; 
10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында 
өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрін қолдану;
10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын 
пайдалану 
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10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару 
10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру; 
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
9.Т6 жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін күрделі сұрақтар қою жəне 
оларға жауап беру;
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне 
синтаксисті пайдалану; 
10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту; 
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын 
пайдалану; 
10. 6.17 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты 
құрылымда 
 (third conditional structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда бірнеше 
анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) қолдану
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10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу; 
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
10.3.5 - Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне 
синтаксисті пайдалану;
10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну;
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.4.5 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша 
мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен 
мағынаны шығару;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу; 
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану; 
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану; 
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең 
қатарын қолдану;
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану;
10.6.15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив фор-
маларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін ге-
рундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен 
сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану; 
10.6.16 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан 
түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін қолдану
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11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру;
11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
11.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар

тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы қолдану;
11.5.5 - Жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. Шамалы көмек ұсынылған;
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses толықтырылған 
сын есімді қолдану;
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; 
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару; 
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға жазу;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты pre- жəне post- modifying зат есім құрылымын 
қолдану;
11.6.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың жəне 
мəтіндік сілтемелердің кең қатарын қолдану; 
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты жалпы есім, сын есім жəне етістіктен 
соң келетін бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану; 
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11.1.1 -топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу
11.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайда-
лану; 
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде ар-
найы ақпаратты толық түсіну;
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару;
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау; 

Ж
ан
уа
рл
ар
ды

ң 
ер
ек
ш
ел
ікт
ер
ін

 та
лд
ау

11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
 11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру; 11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті 
дəлел келтіру;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен perfect 
continuous формасын қолдану.
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды 
қолдану
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11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану
11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтарап тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;
11.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайда-
лану; 
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту;
11.6.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану;
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды 
қолдану;
10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер, 
топқа арналған сұрақтардың мен сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; 
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
11.5.7 - сан алуан жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану;
11.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жалпы есім, сын есім жəне етістіктен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану
11.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты күрделі қосымша сөздердің алуан түрін, 
соның ішінде концессия жəне құрметтеуге қатысты сөздерді қос алғанда 
жəне əртүрлі синтаксистік түрлерге жататын multi-word verbs қолдану. 
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде ар-
найы ақпаратты толық түсіну;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану;
11.6.12 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға бірқатар тақырыптар аясында əртүрлі мақсаттағы алуан 
түрлі модальды формаларды, сонымен қатар supposed to, bound to, due, 
willing to модальды формаларын қолдану;
11.6.15 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға күрделі жалғаулықтардың бірнеше түрін шартты концессия 
жəне контрасты көрсету үшін қолдану
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11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына, соның ішінде кейбір бейтаныс тақырыптарына əңгіме 
барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу; 
11.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты көптеген функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;

11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану
11.6.12 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға бірқатар тақырыптар аясында əртүрлі мақсаттағы алуан 
түрлі модальды формаларды, сонымен қатар supposed to, bound to, due, 
willing to модальды формаларын қолдану;
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бейтаныс тақырыптардағы қосымша мəтіндерде арнайы 
ақпаратты толық түсіну
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу
11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру;
11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде ар-
найы ақпаратты толық түсіну;
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.6.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен future 
continuous формасын қолдану.
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтарап тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
11.6.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану;
11.6.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен future 
continuous формасын қолдану.
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11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру;
11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген таныс 
жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; 
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы қолдану;
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан ақырыптарға жазу;
11. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
11.6.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты pre- жəне post- modifying зат есім құрылымын 
қолдану;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді 
толықтыратын үлгілерді қолдану
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11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту;
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; 
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты көптеген функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді 
толықтыратын үлгілерді қолдану
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына, соның ішінде кейбір бейтаныс тақырыптарына əңгіме 
барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген таныс 
жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses толықтырылған 
сын есімді қолдану; 11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты 
етістіктерді толықтыратын үлгілерді қолдану;
11.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты күрделі қосымша сөздердің алуан түрін, 
соның ішінде концессия жəне құрметтеуге қатысты сөздерді қос алғанда 
жəне əртүрлі синтаксистік түрлерге жататын multi-word verbs қолдану
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына, соның ішінде кейбір бейтаныс тақырыптарына əңгіме 
барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтарап тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру
11. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
11.6.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында келер шақ жəне future perfect формасын қолдану;
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс сан 
алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past and 
perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды қолдану
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан, оның 
ішінде сан алуан бейтаныс тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз 
берілген қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
11.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайда-
лану; 
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.4.6 - қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша автордың пікірін немесе көзқарасын анықтау; 
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді 
толықтыратын үлгілерді қолдану
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.1.10 - сан алуан бейтаныс тақырыптарға қатысты cөйлеу мен жа-
зылымды əлем тақырыптарына қатысты тану жəне ой қозғау құралы 
ретінде қолдану; 
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтаныс тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін 
түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген таныс 
жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; 
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде ар-
найы ақпаратты толық түсіну;
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу; 
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару; 
11.4.6 - қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша автордың пікірін немесе көзқарасын анықтау; 
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау;
11.4.9 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде 
дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.5.5 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. шамалы көмек ұсынылған.
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды 
қолдану
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту 
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде ар-
найы ақпаратты толық түсіну;
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.5.7 - сан алуан жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді 
толықтыратын үлгілерді қолдану;
11.6.10 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер, 
топқа арналған сұрақтардың мен сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
11.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты жалпы есім, сын есім жəне етістіктен 
соң келетін бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану
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11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану6 
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу; 
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан ақырыптарға жазу;
11.5.5 - Жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту. Мұғалімнің шамалы көмегі ұсынылған. 
11.5.7 - сан алуан жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
11.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты күрделі қосымша сөздердің алуан түрін, 
соның ішінде концессия жəне құрметтеуге қатысты сөздерді қос алғанда 
жəне əртүрлі синтаксистік түрлерге жататын multi-word verbs қолдану. 
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде 
оқушыларға саны шектеулі бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу
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11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру;
11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару; 
11.4.6 - қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша автордың пікірін немесе көзқарасын анықтау; 
11.4.9 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде 
дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну;
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға жазу
11.5.5 - Жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. Шамалы көмек ұсынылған.
11. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
11.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу;
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses толықтырылған 
сын есімді қолдану.
11.6.11 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
бірқатар тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында 
жəне етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан 
түрін қолдану;
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану
11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу
11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану
11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру;
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген таныс 
жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану
11.6.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, 
сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың жəне 
мəтіндік сілтемелердің кең қатарын қолдану; 
11.6.11 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
бірқатар тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында 
жəне етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан 
түрін қолдану;

(Жалғасы 45-бетте) 

(Жалғасы. Басы 35-43-беттерде) 
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Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 184-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 402-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Ағылшын тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы
Chapter 1.General provisions

1. The subject program was developed in accordance with the State Compulsory 
Education Standard (primary, lower secondary and upper secondary education) approved 
by Republic of Kazakhstan government decree dated № 1080 dated 23 August, 2012.

2. The distinctive feature of the subject programmes is that they are focused on forming 
not only subject knowledge, but also a wide range of skills. The system of learning objectives 
is based on the following core values: Kazakhstani patriotism and civil responsibility respect 
cooperation work and creativity transparency lifelong learning.The English curriculum aims to 
provide opportunities for learners to communicate effectively with different audiences. It will 
achieve this aim through frequent opportunities in the school environment for interaction with 
peers, teachers and visitors, and through interactive tasks which involve informal and formal 
spoken and written presentations. There will also be a focus on out-of-school interaction with 
learners communicating online and face-to face with speakers of English from other cultures. 

Through the study of English learners will understand:
1) how English works and rules related to language learning;
2) how to deal with a wide range of global and curricular topics both receptively and 

productively;
3) both gist and detailed information in unsupported, extended written texts, talks and 

narratives;
4) how to use a wide range of subject specifi c vocabulary when developing an argument.
Learners will be able to: 
1) understand a wide range of fi ction of unfamiliar vocabulary from the context;
2) speak with an appropriate level of fl uency, accuracy, word stress, intonation and 

formality;
3) interact with peers to hypothesise and give opinions, comments and answers useful 

for learners hoping to use English at university and beyond;
4) read a wide range of fi ction and non-fi ction with confi dence and enjoyment;
5) successfully communicate with native English and non-native English speakers.
3. The English curriculum aims to develop learners who gain the high B2 level of language 

skills through the following: 
1) varied tasks which foster analysis, evaluation and creative thinking; 
2) exposure to a wide variety of spoken and written sources;
3) stimulating and challenging subject matter.
Chapter 2.Organization of the content of the subject of “The English language”

4. In the study of the subject “The English language”: 
1) in the 10th grade-3 hours a week, 102 hours a year;
2) in the 11th grade-3 hours a week, 102 hours a years.
5.The English language programme content.
Grade 10
1) Content. Using speaking and listening skills to solve problems creatively and coop-

eratively in groups; to provide sensitive feedback to peers. Respect differing points of view. 
Evaluate and respond constructively to feedback from others; use feedback to set person-
al learning objectives. Organise and present information clearly to others. Develop and 
sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural awareness 
through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range of per-
spectives on the world.

2) Listening. Understanding the main points in unsupported extended talk; specifi c infor-
mation and the detail of an argument in unsupported extended talk on a wide range of general 
and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar topics. Recognising the 
attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported extended talk on a wide range of general 
and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar topics. Deducing mean-
ing from context in unsupported extended talk. Viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics. Identifying inconsistencies in 
argument in extended talk on a range of general and curricular subjects.

3) Speaking. Using formal and informal language registers; asking and responding to 
complex questions to get information about a wide range of general and curricular topics. 
Explaining and justifying own and others’ point of view; evaluating and giving comments on 
the views of others in a growing variety of talk contexts on a growing range of general and 
curricular topics. Interacting with peers to make hypotheses about a wide range of gener-
al and curricular topics. Navigating talk and modifying language through paraphrase and 
correction in talk. Using appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics.

4) Reading. Understanding the main points in extended texts; specifi c information and 
detail in extended texts on a range of familiar general and curricular topics, and some un-
familiar topics. Skimming a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics. Reading a wide range of ex-
tended fi ction and non-fi ction texts on familiar and unfamiliar general and curricular topics. 
Deducing meaning from context in extended texts on a wide range of familiar general and 
curricular topics, and some unfamiliar topics. The attitude or opinion of the writer in extend-
ed texts on a wide range of familiar general and curricular topics. Patterns of development 
in lengthy texts [inter-paragraph level] on a range of general and curricular topics. A wide 
range of familiar and unfamiliar paper and digital reference resources to check meaning 
and extend understanding. Inconsistencies in argument in extended texts on a wide range 
of general and curricular topics.

5) Writing. Planning, writing, editing and proofreading at text level independently using 
a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and genre, and which is spelt 
accurately in a wide range of written genres. Writing with grammatical accuracy, using style 
and register to achieve appropriate degree of formality in a growing variety of written genres on 
a range of general and curricular topics.develop with support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar 
general and curricular topics. Coherent writing at text level using a variety of connectors 
on a range of familiar general and curricular topics. Independent use of appropriate layout 
at text level on a range of general and curricular topics. Communicating and responding to 
news and feelings in correspondence through a variety of functions. Punctuation in written 
works at text level with a good degree of accuracy.

6) Use of English. Using a variety of abstract compound nouns and complex noun phrases; 
a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and a variety of noun phrases; 
a variety of compound adjectives, adjectives as participles, comparative structures indicating 
degree, and intensifying adjectives on a wide range of familiar general and curricular topics; 
a wide variety of determiners and pre-determiner structures; a wide variety of question types; 
relative, demonstrative, indefi nite, quantitative pronouns and refl exive pronoun structures 
on a wide range of familiar general and curricular topics. Using perfect continuous forms 
and a variety of simple perfect active and passive forms including time adverbials … so far, 
lately, all my life; a variety of future active and passive and future continuous forms; a wide 
variety of active and passive simple present and past forms and past perfect simple forms in 
narrative and reported speech; present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics. Using a variety of reported 
statements and question forms on a wide range of familiar general and curricular topics; a 
variety of comparative degree adverb structures with regular and irregular adverbs; a wide 
variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs; a growing variety of past modal 
forms including must have, can’t have, might have to express speculation and deduction 
about the past; a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives; a number of 
dependent prepositions following nouns and adjectives and a variety of prepositions following 
verbs. Using infi nitive forms after an increased number of verbs and adjectives; gerund 
forms after a variety of verbs and prepositions; a variety of prepositional and phrasal verb. 
A wide variety of conjunctions on a wide range of familiar general and curricular topics. If / 
if only in third conditional structures; use a variety of relative clauses including with which 
[whole previous clause reference] on a wide range of familiar general and curricular topics.

Grade 11
1) Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively 

in groups; to provide sensitive feedback to peers. Respect differing points of view. Evaluate 
and respond constructively to feedback from others; use feedback to set personal learning 
objectives. Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop 
intercultural awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, 
ideas, experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring 
a range of perspectives on the world.

2) Listening. Understanding the main points, specifi c information, the detail of an argument 
implied meaning; recognizing the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics. Deducing meaning from context in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing range of unfamiliar 
topics; understanding speaker viewpoints and extent of explicit agreement between speakers; 
recognizing inconsistencies in argument in extended talk on a range of general and curricular 
subjects, including some unfamiliar topics.

3) Speaking. Using formal and informal language registers in talk. Asking and responding 
with appropriate syntax and vocabulary to open-ended higher-order thinking questions. 
Explaining and justifying own and others’ point of view; evaluating and giving comments 
on the views of others in a growing variety of talk contexts; interacting with peers to make 
hypotheses and evaluate alternative proposals on a range of familiar and some unfamiliar 
general and curricular topics; navigating talk and modifying language through paraphrase 
and correction in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and curricular 
topics. Using appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a range of 
familiar and some unfamiliar general and curricular topics.

4) Reading. Understanding complex and abstract main points in extended texts; specifi c 
information and detail in extended texts. Skimming a range of lengthy texts with speed to 
identify content meriting closer reading on a range of more complex and abstract, general 
and curricular topics. Reading a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a 
variety of more complex and abstract general and curricular topics. Deducing meaning 
from context in extended texts; recognising the attitude, opinion or tone of the writer and 
patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph level] in extended texts on a range 
of more complex and abstract general and curricular topics. Selecting and evaluating paper 
and digital reference resources to check meaning and extend understanding. Recognising 
inconsistencies in argument in extended texts on a range of more complex and abstract 
general and curricular topics.

5) Writing. Planning, writing, editing and proofreading at text level independently on 
a wide range of general and curricular topics using a wide range of vocabulary, which 
is appropriate to topic and genre, and which is spelt accurately; writing with grammatical 
accuracy on a wide range of general and curricular topics using style and register to achieve 
an appropriate degree of formality in a wide variety of written genres on general and curricular 
topics. Developing with minimal support coherent arguments supported when necessary by 
examples and reasons for a wide range of written genres in familiar general and curricular 
topics. Writing coherently at text level using a variety of connectors on a wide range of 
familiar general and curricular topics.Using independently appropriate layout at text level 
on a wide range of general and curricular topics. Communicating and responding to news 
and feelings in correspondence through a variety of functions on a wide range of general 
and curricular topics. Punctuating written works at text level and a wide range of general 
and curricular topics with a good degree of accuracy.

6) Use of English. Using a variety of past modal forms to express appropriate functions; 
a variety of near modal structures including supposed to, bound to, due, willing to on a 
wide range of general and curricular topics; a variety of dependent prepositions with less 
common nouns, adjectives and verbs; a growing variety of more complex prepositional 
phrases including those relating to concession and respect; a variety of multi-word verbs of 
different syntactic types on a wide range of general and curricular topics; a growing variety 
of more complex conjunctions to express condition concession and contrast on a wide range 
of general and curricular topics; a variety of pre- and post- modifying noun structures on a 
wide range of general and curricular topics; a variety of determiners relating to nouns for 
generic uses, some appositional uses and textual reference on a wide range of general and 
curricular topics; a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- clauses, 
affi xes with appropriate meaning and correct spelling on a wide range of general and 
curricular topics; a range of transitive and intransitive verb complementation patterns, a 
growing variety of impersonal and cleft structures on a wide range of general and curricular 
topics; a wide variety of simple perfect active and passive forms and a variety of perfect 
continuous forms on a wide range of general and curricular topics; a wide variety of future 
forms, including future perfect forms on a wide range of general and curricular topics, a wide 
variety of present and past forms, including a growing number of more nuanced contrasts 
[past and perfective aspect/simple and progressive aspect] on a wide range of general and 
curricular topics, a wide variety of reported statement, command and question forms on a 
wide range of general and curricular topics, a wide variety of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs/adverbial phrases on a wide range of general and curricular topics, 
use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- clauses on a wide range 
of general and curricular topics

This is the substantive knowledge of the programme and comprises what we know in the 
subject and how we gain that knowledge. Knowledge in the subject is organized into strands 
of learning. Strands are further broken down into sub-strands, which will be at the level of a 
skill or topic, knowledge or understanding. Sub-strands, when expressed as grade-related 
expectations, form the learning objectives for a subject. 

6. The learning objectives demonstrate the progression within each sub-strand allowing 
teachers to plan and assess, sharing with learners the next steps they should take.

7.Strand 1: Content. Learners develop skills needed for success in a range of academic 
subjects such as using speaking and listening skills to solve problems, organizing information 
clearly for others and developing intercultural awareness through reading and discussion.

8.Strand 2: Listening. A learner understands the main ideas of authentic texts of a range 
of genres, conversations on familiar and partially unfamiliar topics recognizes functionally 
important meanings, including details and specifi c information to fi ll in forms, tables, schemes 
understands the meaning of terms and the key units of texts on a range of curricular topics 
and general topics distinguishes between a fact and an opinion recognizes and compares 
inconsistencies in medium-length texts of a range of genres and styles on general and 
curricular topics, deduces the meanings of unfamiliar words using the context.

9. Strand 3: Speaking. A learner participates in a conversation in situations of formal 
and informal everyday communication correctly formulates utterances using the lexical and 
grammatical resources of the language expresses an emotional and evaluative attitude 
to the reality using a previously suggested strategy of oral communication analyses and 
compares texts providing arguments to support their point of view reasons evaluating events, 
opinions, and problems makes conclusions and suggests ways to solve a given problem.

10.Strand 4: Reading. A learner understands the main ideas of fi ction and non-fi ction texts 
in a range of genres and styles on Humanities uses a range of reading strategies identifi es 
the time and cause-effect connections of events and phenomena analyses and compares 
the meanings of words using paper and digital resources critically evaluates the content of 
texts of a range of genres and styles. 

11. Strand 5: Writing. A learner plans and makes a brief outline of a written text, edits 
and proofreads texts of a range of genres and styles observes spelling and grammar rules 
provides arguments in a written text based on media information writes discursive texts 
expressing an opinion of an issue writes business letters and other documents writes essays 
on a range of topics, including those on Humanities on an increasingly higher level of diffi culty. 

12. Strand 6: A learner expresses themselves using a good lexical range and variety of 
language with a generally high degree of accuracy. A learner develops an ability to use a 
wide range of past, present and future forms, modals, active and passive verb forms, direct 
and reported speech patterns. 

Chapter 3.Learning objectives system
13. Education aims in the programme are presented by the codes. The fi rst number 

in the code is a grade, the second one is the number of the strand, the third one is the 
number of the aim.

1) Strand 1: Content
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.1.1-use speaking and listening skills to 
solve problems creatively and cooperative-
ly in groups

11.1.1 - use speaking and listening skills 
to solve problems creatively and cooper-
atively in groups

10.1.2-use speaking and listening skills to 
provide sensitive feedback to peers

11.1.2 - use speaking and listening skills 
to provide sensitive feedback to peers

10.1.3-respect differing points of view 11.1.3 - respect differing points of view
10.1.4-evaluate and respond constructively to 
feedback from others 

11.1.4 - evaluate and respond construc-
tively to feedback from others 

10.1.5- use feedback to set personal learn-
ing objectives

11.1.5 - use feedback to set personal 
learning objectives 

10.1.6-organize and present information 
clearly to others 

11.1.6 - organize and present information 
clearly to others 

10.1.7-develop and sustain a consistent argu-
ment when speaking or writing

11.1.7 - develop and sustain a consistent 
argument when speaking or writing

10.1.8- develop intercultural awareness 
through reading and discussion

11.1.8 - develop intercultural awareness 
through reading and discussion

10.1.9-use imagination to express thoughts, 
ideas, experiences and feelings

11.1.9 - use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and feelings

10.1.10-use talk or writing as a means of re-
fl ecting on and exploring a range of perspec-
tives on the world

11.1.10 - use talk or writing as a means 
of refl ecting on and exploring a range of 
perspectives on the world

14.2) Strand 2: Listening
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.2.1-understand the main points in unsup-
ported extended talk on a wide range of gen-
eral and curricular topics, including talk on a 
limited range of unfamiliar topics

11.2.1 - understand the main points in 
unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, 
including talk on a growing range of un-
familiar topics

10.2.2-understand specifi c information in 
unsupported extended talk on a wide range 
of general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.2 - understand specifi c information 
in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, 
including talk on a growing range of un-
familiar topics

10.2.3-understand the detail of an argument 
in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, includ-
ing talk on a limited range of unfamiliar topics

11.2.3 - understand the detail of an argu-
ment in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular top-
ics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics

10.2.4-understand implied meaning in un-
supported extended talk on a wide range of 
general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.4 - implied meaning in unsupported 
extended talk on a wide range of general 
and curricular topics, including talk on a 
growing range of unfamiliar topics

10.2.5-recognize the attitude or opinion of 
the speaker(s) in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular 
topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics

11.2.5 - recognize the attitude or opinion 
of the speaker(s) in unsupported extend-
ed talk on a wide range of general and 
curricular topics, including talk on a grow-
ing range of unfamiliar topics

10.2.6-deduce meaning from context in un-
supported extended talk on a wide range of 
general and curricular topics, including talk 
on a limited range of unfamiliar topics

11.2.6 - deduce meaning from context 
in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, 
including talk on a growing range of un-
familiar topics

11.2.7- understand speaker viewpoints 
and extent of explicit agreement between 
speakers on a range of general and curric-
ular topics

11.2.7 - understand speaker viewpoints 
and extent of explicit agreement between 
speakers on a range of general and cur-
ricular topics, including some unfamil-
iar topics

10.2.8-recognize inconsistencies in argument 
in extended talk on a range of general and 
curricular subjects

11.2.8 - recognize inconsistencies in 
argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects, including 
some unfamiliar topics

14. 3) Strand 3: Speaking
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.3.1-use formal and informal language 
registers in talk on a wide range of general 
and curricular topics

11.3.1 - use formal and informal language 
registers in talk on a range of general and 
curricular topics, including some unfamil-
iar topics

10.3.2-ask and respond to complex ques-
tions to get information about a wide range 
of general and curricular topics

11.3.2 - ask and respond with appropri-
ate syntax and vocabulary to open-ended 
higher-order thinking questions on a range 
of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics

10.3.3-explain and justify own and others’ 
point of view on a wide range of general 
and curricular topics

11.3.3 - explain and justify own and others’ 
point of view on a range of general and 
curricular topics, including some unfamil-
iar topics

10.3.4- evaluate and comment on the views 
of others in a growing variety of talk con-
texts on a growing range of general and 
curricular topics

11.3.4 - evaluate and comment on the 
views of others in a growing variety of talk 
contexts on a wide range of general and 
curricular topics, including some unfamil-
iar topics

10.3.5-interact with peers to make hypoth-
eses about a wide range of general and 
curricular topics

11.3.5 - interact with peers to make hypoth-
eses and evaluate alternative proposals 
on a range of familiar and some unfamiliar 
general and curricular topics 

10.3.6-navigate talk and modify language 
through paraphrase and correction in talk 
on a range of familiar general and curric-
ular topics 

11.3.6 - navigate talk and modify language 
through paraphrase and correction in talk 
on a wide range of familiar and some unfa-
miliar general and curricular topics 

10.3.7-use appropriate subject-specifi c vo-
cabulary and syntax to talk about a range 
of general and curricular topics

11.3.7 - use appropriate subject-specifi c 
vocabulary and syntax to talk about a range 
of familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics 

4) Strand 4: Reading
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.4.1-understand main points in extended 
texts on a wide range of unfamiliar general 
and curricular topics

11.4.1 - understand complex and abstract 
main points in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and 
curricular topics

10.4.2- understand specifi c information and 
detail in extended texts on a range of famil-
iar general and curricular topics, and some 
unfamiliar topics

11.4.2 - understand specifi c information 
and detail in extended texts on a wide 
range of familiar and unfamiliar general and 
curricular topics

10.4.3-skim a range of lengthy texts with 
speed to identify content meriting closer 
reading on a range of general and curric-
ular topics

11.4.3 - skim a range of lengthy texts with 
speed to identify content meriting closer 
reading on a range of more complex and 
abstract, general and curricular topics

10.4.4-read a wide range of extended fi c-
tion and non-fi ction texts on familiar and 
unfamiliar general and curricular topics

11.4.4- read a wide range of extended 
fi ction and non-fi ction texts on a variety of 
more complex and abstract general and 
curricular topics 

10.4.5-deduce meaning from context in 
extended texts on a wide range of familiar 
general and curricular topics, and some 
unfamiliar topics

11.4.5 - deduce meaning from context in 
extended texts on a wide range of familiar 
and unfamiliar general and curricular topics

10.4.6-recognize the attitude or opinion of 
the writer in extended texts on a wide range 
of familiar general and curricular topics

11.4.6 - recognize the attitude, opinion or 
tone of the writer in extended texts on a 
range of more complex and abstract gener-
al and curricular topics

10.4.7-recognize patterns of development 
in lengthy texts [inter-paragraph level] on a 
range of general and curricular topics

11.4.7 - recognize patterns of development 
in lengthy texts [inter-paragraph level] on a 
range of more complex and abstract gener-
al and curricular topics

10.4.8- use a wide range of familiar and 
unfamiliar paper and digital reference re-
sources to check meaning and extend 
understanding

11.4.8 - select and evaluate paper and dig-
ital reference resources to check meaning 
and extend understanding

10.4.9-recognize inconsistencies in argu-
ment in extended texts on a wide range of 
general and curricular topics

11.4.9 - recognize inconsistencies in argu-
ment in extended texts on a range of more 
complex and abstract general and curric-
ular topics

5) Strand 5: Writing
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.5.1-plan, write, edit and proofread work at 
text level independently on a range of gener-
al and curricular topics 

11.5.1 - plan, write, edit and proofread 
work at text level independently on a wide 
range of general and curricular topics 

10.5.2-use a growing range of vocabulary, 
which is appropriate to topic and genre, and 
which is spelt accurately

11.5.2 - use a wide range of vocabulary, 
which is appropriate to topic and genre, 
and which is spelt accurately

10.5.3-write with grammatical accuracy on a 
range of familiar general and curricular topics

11.5.3 - write with grammatical accuracy 
on a wide range of general and curric-
ular topics 

10.5.4-use style and register to achieve ap-
propriate degree of formality in a growing 
variety of written genres on a range of gener-
al and curricular topics 

11.5.4 - use style and register to achieve 
an appropriate degree of formality in a 
wide variety of written genres on general 
and curricular topics

10.5.5-develop with support coherent ar-
guments supported when necessary by 
examples and reasons for a wide range of 
written genres in familiar general and cur-
ricular topics

11.5.5 - develop with minimal support co-
herent arguments supported when neces-
sary by examples and reasons for a wide 
range of written genres in familiar general 
and curricular topics

10.5.6-write coherently at text level using a 
variety of connectors on a range of familiar 
general and curricular topics

11.5.6 - write coherently at text level 
using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricu-
lar topics 

10.5.7-use independently appropriate layout 
at text level on a range of general and cur-
ricular topics

11.5.7 - use independently appropriate 
layout at text level on a wide range of 
general and curricular topics

10.5.8-communicate and respond to news 
and feelings in correspondence through a 
variety of functions on a range of general and 
curricular topics

11.5.8 - communicate and respond to 
news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a wide 
range of general and curricular topics

10.5.9-punctuate written work at text level on 
a wide range of general and curricular topics 
with a good degree of accuracy

11.5.9 - punctuate written work at text lev-
el on a wide range of general and curricu-
lar topics with a good degree of accuracy

6) Strand 6: Use of English
Grade 10 Grade 11

Low-mid B2 High B2
10.6.1- use a variety of abstract compound nouns 
and complex noun phrases on a range of familiar 
general and curricular topics, and some unfamiliar 
general and curricular topics

11.6.1 - use a variety of pre- and 
post- modifying noun structures on 
a wide range of general and curric-
ular topics

10.6.2-use a variety of quantifi ers for countable 
and uncountable nouns and a variety of noun 
phrases on a wide range of familiar general and 
curricular topics

11.6.2 - use a variety of determiners 
relating to nouns for generic uses, 
some appositional uses and textual 
reference on a wide range of gener-
al and curricular topics

10.6.3-use a variety of compound adjectives, ad-
jectives as participles, comparative structures 
indicating degree, and intensifying adjectives on a 
wide range of familiar general and curricular topics

11.6.3 - use a variety of adjectives 
complemented by that, infi nitive and 
wh- clauses on a wide range of gen-
eral and curricular topics

10.6.4-use a wide variety of determiners and 
pre-determiner structures on a wide range of famil-
iar general and curricular topics

11.6.4 - use a range of affi xes with 
appropriate meaning and correct 
spelling on a wide range of general 
and curricular topics

10.6.5-use a wide variety of question types on a 
wide range of familiar general and curricular topics

11.6.5 - use a range of transitive and 
intransitive verb complementation 
patterns on a wide range of general 
and curricular topics

10.6.6-use a wide variety of relative, demonstra-
tive, indefi nite, quantitative pronouns and refl exive 
pronoun structures on a wide range of familiar 
general and curricular topics

11.6.6 - use a growing variety of 
impersonal and cleft structures on 
a wide range of general and curric-
ular topics

10.6.7- use perfect continuous forms and a va-
riety of simple perfect active and passive forms 
including time adverbials … so far, lately, all my 
life, on a wide range of familiar general and cur-
ricular topics

11.6.7 - use a wide variety of simple 
perfect active and passive forms and 
a variety of perfect continuous forms 
on a wide range of general and cur-
ricular topics

10.6.8- use a variety of future active and passive 
and future continuous forms on a wide range of 
familiar general and curricular topics

11.6.8 - use a wide variety of future 
forms, including future perfect forms 
on a wide range of general and cur-
ricular topics

10.6.9-use appropriately a wide variety of active 
and passive simple present and past forms and 
past perfect simple forms in narrative and report-
ed speech on a wide range of familiar general and 
curricular topics

11.6.9 - use a wide variety of pres-
ent and past forms, including a 
growing number of more nuanced 
contrasts [past and perfective as-
pect/simple and progressive aspect] 
on a wide range of general and cur-
ricular topics

10.6.10- use present continuous and past contin-
uous active and passive forms on a wide range of 
general and familiar curricular topics

11.6.10 - use a wide variety of re-
ported statement, command and 
question forms on a wide range of 
general and curricular topics

10.6.11-use a variety of reported statements and 
question forms on a wide range of familiar general 
and curricular topics

11.6.11 - use a wide variety of 
pre-verbal, post-verbal and end-po-
sition adverbs/adverbial phrases on 
a wide range of general and curric-
ular topics, 

10.6.12-use a variety of comparative degree ad-
verb structures with regular and irregular adverbs; 
use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs on a wide range of familiar 
general and curricular topics

11.6.12 - use a wide variety of past 
modal forms to express appropriate 
functions ;
use a variety of near modal struc-
tures including supposed to, bound 
to, due, willing to on a wide range of 
general and curricular topics

10.6. 13.1-use a growing variety of past modal 
forms including must have, can’t have, might have 
to express speculation and deduction about the 
past on a wide range of familiar general and cur-
ricular topics

11.6.13 - use a variety of depen-
dent prepositions with less common 
nouns, adjectives and verbs on a 
wide range of general and curric-
ular topics

10.6.14-use a variety of prepositional phrases be-
fore nouns and adjectives; 
use a number of dependent prepositions following 
nouns and adjectives and a variety of prepositions 
following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics

11.6.14 - use a growing variety of 
more complex prepositional phrases 
including those relating to conces-
sion and respect; 
use a variety of multi-word verbs 
of different syntactic types on a 
wide range of general and curric-
ular topics

10.6.15-use infi nitive forms after an increased 
number of verbs and adjectives 
use gerund forms after a variety of verbs and 
prepositions 
use a variety of prepositional and phrasal verb 
on a wide range of familiar general and curricu-
lar topics

11.6.15 - use a growing variety of 
more complex conjunctions to ex-
press condition concession. and 
contrast on a wide range of general 
and curricular topics

10.6.16.1-use a wide variety of conjunctions on a 
wide range of familiar general and curricular topics
11.6.17-use if / if only in third conditional 
structures 
use a variety of relative clauses including with 
which [whole previous clause reference] on a wide 
range of familiar general and curricular topics

15. This Subject program is implemented in accordance with the Long-Term Plan for 
the Standard Subject program in school subject “English language” for 10-11 grades of sec-
ondary level education of the Humanities on the updated content. (According to the app).

16. Distribution of hours in terms in sections and within sections is varied according to 
the teacher’s consideration.

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Ағылшын тілі» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Ағылшын тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
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10.1.6 - organise and present information clearly to others; 
10.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.4.1- understand main points in extended texts on a wide range of unfamil-
iar general and curricular topics;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.6.7 - use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life , on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.6.12 - use a variety of comparative degree adverb structures with regular 
and irregular adverbs 
use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.13 - use a growing variety of past modal forms including must have, can’t 
have, might have to express speculation and deduction about the past on a 
wide range of familiar general and curricular topics
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) 10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others; 
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a range of familiar general and curricular topics; 
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.4.8 - use a wide range of familiar and unfamiliar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding
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10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.5.4 - use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics; 
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of gen-
eral and curricular topics;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple pres-
ent and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.10 - use present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics;
10.6.12 - use a variety of comparative degree adverb structures with regu-
lar and irregular adverbs use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar gener-
al and curricular topics
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10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
10.2.1- understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.9 -recognise inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, com-
parative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and adjec-
tives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a vari-
ety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general and 
curricular topics
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10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics; 
10.3.1- use formal and informal language registers in talk on a wide range of 
general and curricular topics; 
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics; 
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics; 
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics; 
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.6.7 - use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life , on a 
wide range of familiar general and curricular topics; 
10.6.12 - use a variety of comparative degree adverb structures with regu-
lar and irregular adverbs; use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures; use a variety of rela-
tive clauses including with which [whole previous clause reference]on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement be-
tween speakers on a range of general and curricular topics;
10.4.6 -recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics;
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar gener-
al and curricular topics;
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, com-
parative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a wide 
range of familiar general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups
10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.1- understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics;
10.4.1 - understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some unfamiliar general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.4 -use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun phrases 
on a range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar gen-
eral and curricular topics;

10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and adjec-
tives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a vari-
ety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general and 
curricular topics
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) 10.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;

10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.8 -recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics ;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics;
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of gen-
eral and curricular topics;
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics; 
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple pres-
ent and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics 
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10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
10.2.5 -recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on 
a limited range of unfamiliar topics;
10.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics; 
10.6.7 - use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life,on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and adjec-
tives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a vari-
ety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general and 
curricular topics
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10.1.6 -organise and present information clearly to others; 
10.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement be-
tween speakers on a range of general and curricular topics;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.4.8 - use a wide range of familiar and unfamiliar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding;
10.5.1- plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics; 
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of gen-
eral and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.10 - use present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics;
10.6.11- use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions 
on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics;
10.4.1- understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some unfamiliar general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun phrases 
on a range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar gen-
eral and curricular topics;
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple pres-
ent and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others; 
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.5 - recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on 
a limited range of unfamiliar topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics; 
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics
10.5.1 plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics; 
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topic;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of gen-
eral and curricular topics;
10.6.15 - use infi nitive forms after an increased number of verbs and adjec-
tives use gerund forms after a variety of verbs and prepositions use a vari-
ety of prepositional and phrasal verb on a wide range of familiar general and 
curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar gener-
al and curricular topics
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10.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a wide range of 
general and curricular topics; 
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.7 -recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.6.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a range 
of familiar general and curricular topics;
10.6.2 -use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.7 - use perfect continuous forms and a variety of simple perfect active 
and passive forms including time adverbials … so far, lately, all my life , on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.9 - use appropriately a wide variety of active and passive simple pres-
ent and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported 
speech on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.12 - use a variety of comparative degree adverb structures with regu-
lar and irregular adverbs; use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs on a wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a range of familiar general and curricular topics; 
10.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun phrases 
on a range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar gen-
eral and curricular topics;
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar gen-
eral and curricular topics;
10.6.6 - use a wide variety of relative, demonstrative, indefi nite, quantitative 
pronouns and refl exive pronoun structures on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.14 use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar gener-
al and curricular topics
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10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement be-
tween speakers on a range of general and curricular topics;
10.2.8 -recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.1.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics;
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.8 - use a wide range of familiar and unfamiliar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, com-
parative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar gen-
eral and curricular topics; 
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
10.6.13 - use a growing variety of past modal forms including must have, can’t 
have, might have to express speculation and deduction about the past on a 
wide range of familiar general and curricular topics 

(Жалғасы 46-бетте) 

(Жалғасы. Басы 35-44-беттерде) 
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10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.6 -organise and present information clearly to others; 
10.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;
10.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world;
10.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics;
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics; 
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics; 
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar gener-
al and curricular topics;
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar gen-
eral and curricular topics;
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures use a variety of rela-
tive clauses including with which [whole previous clause reference]on a wide 
range of familiar general and curricular topics
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10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.1.3 -respect differing points of view;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics; 
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.9 -recognise inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.4 - use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics; 
10.6.5 - use a wide variety of question types on a wide range of familiar gen-
eral and curricular topics ;
10.6.16 - use a wide variety of conjunctions on a wide range of familiar gener-
al and curricular topics

Term 4

Di
ffe

re
nt

 W
ay

s 
of

 L
ivi

ng
Di

sc
us

sin
g 

wh
et

he
r m

on
ey

 b
rin

gs
 h

ap
pi

ne
ss

10.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
10.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.2.5 -recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on 
a limited range of unfamiliar topics;
10.2.8 - ecognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a range of familiar general and curricular topics; 
10.4.1 - understand main points in extended texts on a wide range of familiar 
and some unfamiliar general and curricular topics;
10.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics, and some unfamiliar topics;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.6 - use a wide variety of relative, demonstrative, indefi nite, quantitative 
pronouns and refl exive pronoun structures on a wide range of familiar general 
and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.13 - use a growing variety of past modal forms including must have, can’t 
have, might have to express speculation and deduction about the past on a 
wide range of familiar general and curricular topics
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10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
10.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement be-
tween speakers on a range of general and curricular topics;
10.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety of 
talk contexts on a growing range of general and curricular topics;
10.4.6 -recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.4.9 -recognise inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.5.2 - use a growing range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.2 - use a variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and 
a variety of noun phrases on a wide range of familiar general and curricular 
topics;
10.6.4 - use a wide variety of determiners and pre-determiner structures on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics;
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures; use a variety of rela-
tive clauses including with which [whole previous clause reference] on a wide 
range of familiar general and curricular topics
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10.1.3 -respect differing points of view;
10.1.6 -organise and present information clearly to others;
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.5 -recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on 
a limited range of unfamiliar topics;
10.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a wide range of 
general and curricular topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics;
10.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of general and curricular topics;
10.4.6 -recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
range of general and curricular topics;
10.5.3 - write with grammatical accuracy on a range of familiar general and 
curricular topics;
10.5.4 - use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of written genres on a range of general and curricular topics; 
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar gener-
al and curricular topics;
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics; 
10.6.10 - use present continuous and past continuous active and passive 
forms on a wide range of general and familiar curricular topics
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10.1.3 -respect differing points of view;
10.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
10.2.8 -recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects;
10.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics;
10.3.2 - ask and respond to complex questions to get information about a 
wide range of general and curricular topics;
10.4.6 -recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a 
wide range of familiar general and curricular topics;
10.4.7 -recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of general and curricular topics;
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar gener-
al and curricular topics;
10.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a range of gen-
eral and curricular topics;
10.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a range of general and curricular topics;
10.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
10.6.1 - use a variety of abstract compound nouns and complex noun phrases 
on a range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar gen-
eral and curricular topics; 
10.6.3 - use a variety of compound adjectives, adjectives as participles, com-
parative structures indicating degree, and intensifying adjectives on a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics; 
10.6.11 - use a variety of reported statements and question forms on a wide 
range of familiar general and curricular topics ;
10.6.14 - use a variety of prepositional phrases before nouns and adjectives; 
use a number of dependent prepositions following nouns and adjectives and 
a variety of prepositions following verbs on a wide range of familiar general 
and curricular topics; 
10.6.17 - use if / if only in third conditional structures; use a variety of rela-
tive clauses including with which [whole previous clause reference]on a wide 
range of familiar general and curricular topics
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10.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups;
10.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range 
of unfamiliar topics;
10.3.5 - interact with peers to make hypotheses about a wide range of general 
and curricular topics;
10.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and correction 
in talk on a range of familiar general and curricular topics 
10.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a 
range of general and curricular topics;
10.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar 
and unfamiliar general and curricular topics;
10.4.9 -recognize inconsistencies in argument in extended texts on a wide 
range of general and curricular topics;
10.5.5 - develop with support coherent arguments supported when necessary 
by examples and reasons for a wide range of written genres in familiar gener-
al and curricular topics; 
10.6.8 - use a variety of future active and passive and future continuous forms 
on a wide range of familiar general and curricular topics. 
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups; 
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives; 
11.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to 
open-ended higher-order thinking questions on a range of general and cur-
ricular topics, including some unfamiliar topics;
11.5.2 - use a wide range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
11.6.8 - use a wide variety of future forms, including future perfect forms on 
a wide range of general and curricular topics
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) 11.1.6 - organise and present information clearly to others;
11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.2.5 - recognise the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a growing range of unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricu-
lar topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and cur-
ricular topics;
11.5.2 - use a wide range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;

11.5.5 - develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics;
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics
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11.1.3 - respect differing points of view;
11.1.4- evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of gen-
eral and curricular topics, including some unfamiliar topics; 
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on 
a wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics; 
11.6.2 - use a variety of determiners relating to nouns for generic uses, 
some appositional uses and textual reference on a wide range of general 
and curricular topics; 
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics; 
11.6.15 -use a growing variety of more complex conjunctions to express 
condition concession. and contrast on a wide range of general and curric-
ular topics
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11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics; 
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics; 
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics; 
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics; 
11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics; 
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality 
in a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.1 - use a variety of pre- and post- modifying noun structures on a wide 
range of general and curricular topics;
 11.6.2 - use a variety of determiners relating to nouns for generic uses, 
some appositional uses and textual reference on a wide range of general 
and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation pat-
terns on a wide range of general and curricular topics; 
11.6.13 - use a variety of dependent prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range of general and curricular topics
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups
11.1.3 - respect differing points of view;
11.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and cur-
ricular topics;
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.8 - select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
11.6.6 - use a growing variety of impersonal and cleft structures on a wide 
range of general and curricular topics
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11.1.3 - respect differing points of view;
 11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writ-
ing;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.4 -evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricu-
lar topics;
11.5.1 -plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.5.4 -use style and register to achieve an appropriate degree of formality 
in a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.7 - use a wide variety of simple perfect active and passive forms and 
a variety of perfect continuous forms on a wide range of general and cur-
ricular topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics

Pr
es

en
ta

tio
n 

of
 th

e 
an

im
al

s’ 
sp

ec
ifi c

 fe
at

ur
es

11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others; 
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writ-
ing;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.2.8 -recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range of 
general and curricular subjects, including some unfamiliar topics;
11.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and cor-
rection in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics ;
11.6.10 - use a wide variety of reported statement, command and question 
forms on a wide range of general and curricular topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to 
open-ended higher-order thinking questions on a range of general and cur-
ricular topics, including some unfamiliar topics;
11.4.3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content meriting 
closer reading on a range of more complex and abstract, general and cur-
ricular topics;
11.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a wide range 
of general and curricular topics;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics;
11.6.13 - use a variety of dependent prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range of general and curricular topics;
11.6.14 - use a growing variety of more complex prepositional phrases in-
cluding those relating to concession and respect, use a variety of multi-word 
verbs of different syntactic types on a wide range of general and curricular 
topics
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11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality 
in a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.12 - use a wide variety of past modal forms to express appropriate 
functions use a variety of near modal structures including supposed to, 
bound to, due, willing to on a wide range of general and curricular topics;
11.6.15 - use a growing variety of more complex conjunctions to express 
condition concession. and contrast on a wide range of general and curric-
ular topics
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11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feel-
ings;
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a vari-
ety of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.8 - communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a wide range of general and curricular 
topics;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics; 
11.6.12 - use a wide variety of past modal forms to express appropriate 
functions use a variety of near modal structures including supposed to, 
bound to, due, willing to on a wide range of general and curricular topics
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cooperatively in groups;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricu-
lar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics
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11.1.3 - respect differing points of view;
11. 1.6 - organize and present information clearly to others; 
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of gen-
eral and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.5 -interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricu-
lar topics;
11.4.7 -recognize patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular top-
ics;
11.4.8 -select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding; 
11.5.1- plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.6.7- use a wide variety of simple perfect active and passive forms and 
a variety of perfect continuous forms on a wide range of general and cur-
ricular topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers; 
11.1.4 - evaluate and respond constructively to feedback from others;
11.1.7 - develop and sustain a consistent argument when speaking or writ-
ing;
11.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics; 
11.2.6 - deduce meaning from context in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics; 
11.2.8 - recognise inconsistencies in argument in extended talk on a range 
of general and curricular subjects, including some unfamiliar topics;
11.3.7- use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics; 
11.6.6 - use a growing variety of impersonal and cleft structures on a wide 
range of general and curricular topics;
11.6.7- use a wide variety of simple perfect active and passive forms and a 
variety of perfect continuous forms on a wide range of general and curric-
ular topics;

Term 3
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11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics; 
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and cor-
rection in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics; 
11.4. 3 - skim a range of lengthy texts with speed to identify content merit-
ing closer reading on a range of more complex and abstract, general and 
curricular topics; 
11.5.2 - use a wide range of vocabulary, which is appropriate to topic and 
genre, and which is spelt accurately;
 11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics; 
11.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
11.6.1 - use a variety of pre- and post- modifying noun structures on a wide 
range of general and curricular topics
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11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feel-
ings;
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics; 
11.4.1 - understand complex and abstract main points in extended texts on 
a wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics; 
11.5.8 -communicate and respond to news and feelings in correspondence 
through a variety of functions on a wide range of general and curricular 
topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation pat-
terns on a wide range of general and curricular topics
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11.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups; 
11.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics; 
11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of gen-
eral and curricular topics, including some unfamiliar topics; 
11.3.4 -evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.3.7 -use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics; 
11.4.8 - select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality 
in a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics;
11.6.14 - use a growing variety of more complex prepositional phrases 
including those relating to concession and respect use a variety of multi-
word verbs of different syntactic types on a wide range of general and cur-
ricular topics
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11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers; 
11.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feel-
ings;
11.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.7 - understand speaker viewpoints and extent of explicit agreement 
between speakers on a range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics; 
11.2.8 -recognize inconsistencies in argument in extended talk on a range 
of general and curricular subjects, including some unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular topics ;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics;
11.6.8 - use a wide variety of future forms, including future perfect forms on 
a wide range of general and curricular topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics;
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11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;
11.2.1 - understand the main points in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a growing range of 
unfamiliar topics;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.1 - use formal and informal language registers in talk on a range of 
general and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and cor-
rection in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics; 
11.4.6 - recognize the attitude, opinion or tone of the writer in extended 
texts on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.1 - plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.6.4 - use a range of affi xes with appropriate meaning and correct spelling 
on a wide range of general and curricular topics;
11.6.5 - use a range of transitive and intransitive verb complementation pat-
terns on a wide range of general and curricular topics
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11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world; 
11.2.4 - understand implied meaning in unsupported extended talk on a 
wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.4 - evaluate and comment on the views of others in a growing variety 
of talk contexts on a wide range of general and curricular topics, including 
some unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a vari-
ety of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.6 - recognize the attitude, opinion or tone of the writer in extended 
texts on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.8 - select and evaluate paper and digital reference resources to check 
meaning and extend understanding;
11.4.9 -recognise inconsistencies in argument in extended texts on a range 
of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.4 - use style and register to achieve an appropriate degree of formality 
in a wide variety of written genres on general and curricular topics;
11.5.5 - develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics;
11.6.9 - use a wide variety of present and past forms, including a growing 
number of more nuanced contrasts [past and perfective aspect/simple and 
progressive aspect] on a wide range of general and curricular topics
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11.1.10 - use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;
11.2.2 - understand specifi c information in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricular topics, including talk on a growing 
range of unfamiliar topics;
11.3.6 - navigate talk and modify language through paraphrase and cor-
rection in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics; 
11.4.2- understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.5.1 -plan, write, edit and proofread work at text level independently on a 
wide range of general and curricular topics;
11.5.7 -use independently appropriate layout at text level on a wide range of 
general and curricular topics;
11.6.10 -use a wide variety of reported statement, command and question 
forms on a wide range of general and curricular topics;
11.6.13 -use a variety of dependent prepositions with less common nouns, 
adjectives and verbs on a wide range of general and curricular topics
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11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
 11.3.3 - explain and justify own and others’ point of view on a range of gen-
eral and curricular topics, including some unfamiliar topics;
11.4.2 - understand specifi c information and detail in extended texts on a 
wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics; 
11.4.4 - read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a vari-
ety of more complex and abstract general and curricular topics; 
11.4.7 -recognize patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular top-
ics;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics; 
11.5.5develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics; 
11.5.7 - use independently appropriate layout at text level on a wide range 
of general and curricular topics;
11.6.5 -use a range of transitive and intransitive verb complementation pat-
terns on a wide range of general and curricular topics;
11.6.14 -use a growing variety of more complex prepositional phrases in-
cluding those relating to concession and respect use a variety of multi-word 
verbs of different syntactic types on a wide range of general and curricular 
topics
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range of perspectives on the world;
11.2.5 -recognize the attitude or opinion of the speaker(s) in unsupported 
extended talk on a wide range of general and curricular topics, including talk 
on a growing range of unfamiliar topics;
11.3.6- navigate talk and modify language through paraphrase and cor-
rection in talk on a wide range of familiar and some unfamiliar general and 
curricular topics; 
11.4.4 -read a wide range of extended fi ction and non-fi ction texts on a vari-
ety of more complex and abstract general and curricular topics
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11.1.8 - develop intercultural awareness through reading and discussion;
11.3.2 - ask and respond with appropriate syntax and vocabulary to 
open-ended higher-order thinking questions on a range of general and cur-
ricular topics, including some unfamiliar topics;
11.3.5 - interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative 
proposals on a range of familiar and some unfamiliar general and curricu-
lar topics;
11.4.5 - deduce meaning from context in extended texts on a wide range of 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
11.4.6 - recognize the attitude, opinion or tone of the writer in extended 
texts on a range of more complex and abstract general and curricular topics;
11.4.7 - recognise patterns of development in lengthy texts [inter-paragraph 
level] on a range of more complex and abstract general and curricular top-
ics; 
11.4.9 - recognise inconsistencies in argument in extended texts on a range 
of more complex and abstract general and curricular topics;
11.5.3 - write with grammatical accuracy on a wide range of general and 
curricular topics; 
11.5.5 - develop with minimal support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a wide range of written genres in 
familiar general and curricular topics; 
11.5.6 - write coherently at text level using a variety of connectors on a wide 
range of familiar general and curricular topics;
11.5.9 - punctuate written work at text level on a wide range of general and 
curricular topics with a good degree of accuracy;
11.6.3 - use a variety of adjectives complemented by that, infi nitive and wh- 
clauses on a wide range of general and curricular topics; 
11.6.11 - use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position ad-
verbs/adverbial phrases on a wide range of general and curricular topics
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s 11.1.2 - use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to 
peers;
11.1.3 - respect differing points of view;
11.1.5 - use feedback to set personal learning objectives;
11.1.6 - organize and present information clearly to others;
11.3.7 - use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about 
a range of familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
11.6.11 - use a wide variety of pre-verbal, post-verbal and end-position ad-
verbs/adverbial phrases on a wide range of general and curricular topics; 
11.6.2 - use a variety of determiners relating to nouns for generic uses, 
some appositional uses and textual reference on a wide range of general 
and curricular topics;
11.6.6 - use a growing variety of impersonal and cleft structures on a wide 
range of general and curricular topics.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 184-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 402-қосымша

Жалпы орта білім беру білім беру деңгейіндегі 10-11 сыныптарға арналған 
қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы «Ағылшын тілі» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 
№1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Оқу бағдарламасының айрықша ерекшелігі -ол тек пəн бойынша білімді ғана 
емес, сонымен қатар кең ауқымды дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Оқу 
мақсаттарының жүйесі келесі негізгі құндылықтарға негізделген: Қазақстандық патрио-
тизм мен азаматтық жауапкершілік өзара əрекеттесуді жəне өмір бойы шығармашылық 
ашықтықты сыйлайды. Ағылшын тілі бойынша оқу бағдарламасы оқушыларға əртүрлі 
қауыммен/аудиториямен тиімді қарым-қатынас жасау мүмкіндігін береді. Бұл мақсатқа 
мектептегі ортада болатын жиі мүмкіндіктер арқылы сыныптастармен, мұғалімдермен 
жəне мектепке келетін қонақтармен өзара əрекеттесу үшін, сондай-ақ бейресми жəне 
ресми ауызша жəне жазбаша презентацияларды қамтитын интерактивті тапсырма-
лар арқылы қол жеткізіледі. Сондай-ақ, оқушылардың басқа мəдениеттерге жататын 
жəне ағылшын тілінде сөйлейтін өкілдермен онлайн жəне бетпе-бет қарым-қатынас 
орнатып,мектептен тыс өзара əрекеттестікке баса назар аударылады. 

Ағылшын тілін үйрену арқылы оқушылар төмендегілерді түсінеді:
1) ағылшын тілінің құрылымын жəне тіл үйренуге қатысты ережелерді.
2) ғаламдық жəне оқу бағдарламасындағы тақырыптардың кең ауқымын алғыр 

жəне тиімді тұрғыдан қалай қарастыруға болатынын.
3) мұғалімнің қолдауы көрсетілмеген, қосымша жазбаша мəтіндерде, cөйлесулер 

мен əңгімелерде нақты жəне егжей-тегжейлі ақпаратты.
4) аргументтерді əзірлеу кезінде пəнге қатысты арнайы лексикалық кең ауқымды 

қалай пайдалануға болатынын.
Оқушылар келесілерді орындай алатын болады: 
1) сан алуан көркем əдебиет мəнмəтіндегі бейтаныс лексиканы түсіну.
2) сəйкес жылдамдықпен, дəлдікпен, сөздегі екпінмен, интонация жəне ресмилікпен 

сөйлеу.
3) оқушылармен университетте жəне одан тыс жерлерде ағылшын тілін қолдануға 

үміттенетін оқушыларға пайдалы пайымдаулар мен пікірлерді, түсініктемелер мен жа-
уаптарды беру үшін сыныптастармен қарым-қатынасқа түсу

4) сенім жəне қызығушылықпен көркем жəне ғылыми əдебиеттің кең ауқымын оқу.
5) ағылшын тілі ана тілі болып табылатын жəне ағылшын тілінде сөйлейтін адам-

дармен сəтті қарым-қатынас жасау.
3. Ағылшын тілі бойынша оқу бағдарламасы төмендегілер арқылы тіл меңгеру 

дағдысының жоғары B2 деңгейін меңгерген оқушыларды дамытуды көздейді: 
1) талдауға, бағалауға жəне шығармашылық тұрғыдан ойлауға ықпал ететін 

əртүрлі тапсырмалар; 
2) ауызша жəне жазбаша дереккөздердің кең ауқымымен танысу;
3) ынталандыратын жəне кұрделі, əрі қызық тақырып

2-тарау. «Ағылшын тілі» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Ағылшын тілі» пəнін оқу барысында 
1) 10 сыныпта - аптасына 3 сағат, жылына 102 сағат;
2) 11 сыныпта - аптасына 3 сағат, жылына 102 сағат. 
5. Ағылшын тілі бағдарламасының мазмұны
10-шы сынып
1) Мазмұны. Топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 

айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану; сыныптастарына орынды кері бай-
ланыс жасау. Өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу. Өзгелердің кері байланысын 
бағалау жəне сындарлы жауап беру; жеке бас оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері 
байланысты қолдану. Ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру. Айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру. Оқылым 
мен талдау арқылы мəдениаралық хабардарлықты дамыту. Ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін қиялды қолдану. Сөйлеу жəне жазылымды 
бірқатар əлем басымдықтары бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары 
ретінде қолдану.

2) Тыңдалым. Мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі идеяларды 
түсіну; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі дəлелдің арнайы ақпаратын жəне 
бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну. Жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның 
ішінде саны шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну. Мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесу мəнмəтінінен мағынаны шығару. Жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты сөйлеушілердің 
арасындағы көзқарастар мен нақты келісім бойынша деңгей; Жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша сөйлесудегі 
дəлелдің сəйкессіздіктерін анықтау;

3) Айтылым. Ресми жəне бейресми тілдік тіркеулерді қолдану; жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін 
күрделі сұрақтар қою жəне оларға жауап беру. Өзіңіздің жəне өзгелердің көзқарастарын 
түсіндіру жəне нақтылау; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты саны өсіп келе жатқан сан алуан сөйлеу мəнмəтіндерінде өзгелердің 
көзқарасын бағалау жəне түсініктеме беру. Жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен 
өзара қарым-қатынасқа түсу. Өз сөзімен айту жəне сөйлесуге түзетулер енгізу арқылы 
сөйлесуді басқару жəне тілді өзгерті. Жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптар туралы сөйлесу үшін тиісті пəнге қатысты лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану.

4) Оқылым. Қосымша мəтіндердегі негізгі ойларды түсіну; оқушыларға таныс жал-
пы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптардағы, жəне кейбір 
бейтаныс тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі арнайы ақпаратты түсіну жəне 
толық түсіну; Оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау 
үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығу. Оқушыларға таныс жəне 
бейтаныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне 
ғылыми жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу. Оқушыларға таныс жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның 
ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару. Қосымша 
мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар бойынша автордың пікірі немесе көзқарасы. Жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [пара-
граф аралық деңгей] даму заңдылықтары. Мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету 
мақсатында өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрі. Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдің сəйкессіздіктері.

5) Жазылым. Мəтін деңгейінде тақырып пен жанрға сəйкес келетін саны өсіп 
келе жатқан жəне сан алуын жазбаша жанрларда дұрыс жазылған лексиканы 
тəуелсіз қолдана отырып, жоспарлау, жазу, редакциялау жəне оқу. Жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы саны өсіп келе жатқан 
жазбаша жанрлардағы сəйкес ресмилілік деңгейіне қол жеткізу үшін грамматикалық 
тұрғыдан дұрыс жазу, стильді қолдану. Мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре отырып 
дамыту. Жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға 
бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана отырып мəтін ретінде дəлел 
келтіріп жазу. Бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген тақырыптарға 
қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз бетімен жазу. Əр түрлі функци-
ялар арқылы хат-хабарлардағы жаңалықтар мен сезімдерге қатысты қарым-қатынас 
жасау жəне жауап беру. Жазбаша жұмыстардағы мəтіндік деңгейдегі дұрыс дəлдікпен 
келтірілген пунктуация.

6) Ағылшын тілін қолдану. Түрлі дерексіз күрделі зат есімдерді жəне күрделі есім 
фразаларын қолдану; саналатын жəне саналмайтын зат есімдерге қажетті көптік 
есімдер жəне əр түрлі есім фразалар қолдану; əр түрлі күрделі сын есімдер, сын 
есімдерlі есімше ретінде, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген тақырыптарға 
қатысты сын есімдердің деңгейін анықтауда жəне күшейтудегі салыстырмалы 
құрылымдар қолдану; анықтаушы сөздердің, сонымен қатар сөз алдында келетін 
анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану; сұрақтардың кең қатары; қатыстық, 
сілтеу, белгісіз, есептік есімдіктерді (relative, demonstrative, indefi nite, quantitative]of 
pronouns), сонымен қатар өздік есімдік құрылымдарының (refl exive pronoun structures) 
кең қатарын қолдану. Рerfect continuous формасын, сонымен қатар қарапайым ырықсыз 
жəне өздік етістерін (simple perfect active and passive forms), оның ішінде time adverbials 
so far, lately, all my life» деген мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials) қолдану; төл 
жəне төлеу сөздерде өздік жəне ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ 
жəне past perfect шақтың сан алуан түрін орынды қолдану; нақ осы шақты (present 
continuous) жəне past continuous-тің өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану. Оқушыларға 
таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты 
айтылған мəлімдемелер мен сұрақтардың кең қатарын пайдалану; салыстыру деңгейін 
білдіретін бірқатар үстеу құрылымдарын дара жəне күрделі үстеулермен қолдану; 
етістіктің алдында, етістіктің артында жəне етістіктің соңында келетін үстеулердің 
алуан түрін қолдану; өткен шақтағы модальды формалардың алуан түрін, оның ішінде 
must have, can’t have, might have-ты өткен оқиға бойынша қорытындыны білдіру үшін 
қолдану; зат есімдер мен сын есімдердің алдында келетін əр түрлі көмекші сөздерден 
құралған фразалар қолдану; зат есім мен сын есімнен соң келетін бірқатар тəуелді 
көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан түрлі көмекші сөздерді қолдану. 
Етістіктер мен сын есімдерге инфинитив формаларын қолдану; бірнеше етістіктер мен 
көмекші сөздерден кейін герундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің фор-
малары мен сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану. Оқушыларға таныс жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше 
түрін қолдану. Оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты құрылымда (third conditional 
structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер 
(relative clauses ) қолдану.

11-ші сынып
1) Мазмұны. Топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 

айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану; сыныптастарына орынды кері 
байланыс жасау. Өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу. Өзгелердің кері байла-
нысын бағалау жəне сындарлы жауап беру; жеке бас оқу мақсаттарын белгілеу үшін 
кері байланысты қолдану. Айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру. 
Оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық хабардарлықты дамыту. Ойды, идеялар-
ды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін қиялды қолдану. Сөйлеу жəне жазы-
лымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану 
құралдары ретінде қолдану.

2) Тыңдалым. Дəлел келтірілген мағынаның негізгі ойларын, арнайы ақпаратты, 
егжей-тегжейлі түсіндіру; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі 
сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны өсіп келе жатқан 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну. Оқушыларға таныс жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның 
ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару; сөйлеушінің 
көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сйкес келуін 
кеңейту; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы 
қосымша мəтіндердегі дəлелдің сəйкессіздіктерін түсіну.

3) Айтылым. Сөйлесуде ресми жəне бейресми тілді пайдалану. Ашық жоғары 
дəрежелі сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес синтак-
сис пен лексиканы қолдану. Өзіңіздің жəне өзгелердің көзқарастарын түсіндіру жəне 
нақтылау; саны өсіп келе жатқан сөйлеу мəнмəтіндерінде өзгелердің көзқарасын 
бағалау жəне түсініктеме беру; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу; жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысыты өз сөзімен айту жəне сөйлесуге түзетулер енгізу арқылы 
сөйлесуді басқару жəне тілді өзгерті. Жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде пəнге қатысты лексиканы 
жəне синтаксисті пайдалану. 

4) Оқылым. Қосымша мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; қосымша 
мəтіндердегі арнайы ақпарат пен дəйекті ақпарат. Оқушыларға күрделірек жəне деректі 
емес, таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен 
ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз. Оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми жанрдағы 
қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу. Қосымша мəтіндердегі мəнмəтіннен мағынаны 
шығару; қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы тақырыптар, сондай-ақ 
оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар бойынша автордың пікірін неме-
се көзқарасын жəнеұзақ мəтіндерді [параграф аралық деңгей] дамыту заңдылықтарын 
анықтау. Мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық немесе ба-
спадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау. Күрделірек жəне дерексіз жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну.

5) Жазылым. Мəтін деңгейінде тақырып пен жанрға сəйкес келетін сан алуан дұрыс 
жазылған лексиканы қолдана отырып, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар бойынша тəуелсіз жоспарлау, жазу, редакциялау жəне оқу; жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар бойынша сан алуан жазбаша жанрлардың 
сəйкес ресмилілік деңгейіне жету үшін стилді пайдалана отырып, жалпы жəне оқу 
бағдарламаларының кең ауқымына грамматикалық дəлдікпен жазу. Жалпы таныс 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша 
жанрларында қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту мұғалім. Шамалы көмек ұсынылған. Жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың 
бірнеше түрін пайдалана отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу. Сан алуан жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде 
қажетті құрылымды өз бетімен жазу. Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты көптеген функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар 
мен сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру. Жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты жазбаша түрде 
берілген мəтінге тыныс белгілерін бар назарын салып қойып шығу.

6) Ағылшын тілін қолдану. Тиісті функцияларды білдіру үшін əртүрлі өткен шақтағы 
модальды формаларды қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарына қатысты бірқатар модальды құрылымдар, соның ішінде supposed 
to, bound to, due, willing to қолдану; жалпы есім, сын есім жəне етістіктен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану; концессия мен құрметке жататын күрделі 
көмекші сөз тіркестерді қоса алғанда алуан түрін қолдану; оқушыларға таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясын-
да əртүрлі синтаксистік типтердегі бірнеше сөзден тұратын етістіктердің алуан түрін 
қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген біршама тақырыптар аясын-
да концессия мен контрастты білдіру үшін күрделірек жалғаулықтың өсіп келе жатқан 
түрін қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға 
қатысты pre- жəне post- modifying зат есім құрылымын қолдану; оқушыларға таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
анықтаушы сөздердің, сонымен қатар сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың 

(Жалғасы. Басы 35-45-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 35-46-беттерде) 
жəне мəтіндік сілтемелердің кең қатарын қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses 
толықтырылған сын есімді қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді толықтыратын 
үлгілерді, жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен 
future continuous формасын қолдану; жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында келер шақ жəне future perfect формасын қолдану, жал-
пы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне 
төлеу сөздерде өздік жəне ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past 
perfect шақтың сан алуан түрін орынды қолдану, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен сұрақтардың 
кең қатарын қолдану, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
бірқатар тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында жəне етістіктің 
соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан түрін қолдану, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар аясында that, инфинитив 
жəне wh- clauses толықтырылған сын есімді қолдану

Бұл бағдарламаның мазмұндық білімі болып табылады жəне біз бұл пəн бойынша 
не білетінімізді жəне осы білімді қалай алғанымызды қамтиды. Бұл пəн бойынша білім 
оқыту бағыттары бойынша ұйымдастырылған. Бағыттар одан əрі қарай бағытшаларға 
бөлінеді, яғни дағды немесе тақырып, білім немесе түсінік деңгейінде. Бағдаршалар, 
сыныпқа байланысты күтулер ретінде, пəн бойынша оқу мақсаттарын қалыптастырады. 

6. Оқу мақсаттары əрбір бағдаршалар бойынша ілгерілеу деңгейін көрсетеді жəне 
мұғалімдерге оқушылармен келесі қадамдармен бөлісе отырып, жоспарлауға жəне 
бағалауға мүмкіндік береді.

7. 1-ші бағыт: Мазмұны. Оқушылар проблемаларды шешу үшін айтылым мен 
тыңдалым, басқа адамдар үшін нақты ақпаратты ұйымдастыру жəне оқылым жəне тал-
дау арқылы мəдениетаралық хабардарлықты дамыту секілді дағдыларды қолдана оты-
рып бірқатар академиялық пəндер бойынша жақсы болу үшін дағдыларды дамытады.

8. 2-ші бағыт: Тыңдалым. Оқушы бірқатар жанрлардың түпнұсқалық мəтіндерінің 
негізгі идеяларын, таныс жəне ішінара таныс тақырыптар бойынша əңгімелесулерді 
түсінеді, функционалды маңызды мəндерді, соның ішінде мəліметтерді, кестелерді, 
схемаларды толтыру үшін қажетті егжей-тегжейлі жəне арнайы ақпаратты түсінеді, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарына қатысты 
терминдердің мəнін жəне мəтіннің негізгі бірліктерін түсінеді; факті мен пікір арасындағы 
айырмашылықты біледі, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарына қатысты түрлі жанрлар мен стильдерде берілген орта көлемді 
мəтіндердегі сəйкессіздіктерді біледі жəне салыстырады, мəнмəтінді пайдала отырып, 
бейтаныс сөздердің мағынасын анықтайды.

 9. 3-ші бағыт: Айтылым. Оқушы ресми жəне бейресми күнделікті қарым-
қатынастарда сөйлесуге қатысады, тілдің лексикалық жəне грамматикалық ресурстарын 
пайдалана отырып сөйлеу мəнерін дұрыс тұжырымдайды, осының алдында ұсынылған 
ауызша қарым-қатынас стратегиясын қолдана отырып, шындыққа эмоционалды жəне 
бағалайтын көзқарасты білдіреді, өздерінің пікірлерін қолдау үшін қажетті дəлəлдерді 
қамтамасыз ету үшін мəтіндерді салыстырады жəне талдайды, оқиғаларды, пікірлерді 
жəне проблемаларды бағалау себептері, берілген мəселенің шешу жолдарын ұсынады 
жəне қорытындылар жасайды.

 10. 4-ші бағыт: Оқылым. Оқушы гуманитарлық ғылымдарға арналған жанрлар 
мен стильдердің бірқатар əдеби жəне ғылыми мəтіндерінің негізгі идеяларын түсінеді, 
оқылымның түрлі стратегияларын түсінеді, оқиғалар мен құбылыстардың уақыт бойын-
ша жəне себеп-салдарлық байланыстарын анықтайды, қағаз жəне сандық ресурстарды 
пайдалан отырып, сөздердің мағынасын талдайды жəне салыстырады, бірқатар жанр-
лар мен стильдердегі мəтіндерінің мазмұнын сыни тұрғыдан бағалайды. 

11. 5-ші бағдар: Жазылым. Оқушы жазбаша мəтіннің қысқаша сипаттамасын жо-
спарлайды жəне жасайды, бірқатар жанрлар мен стильдердегі мəтіндерді түзетеді 
жəне редакциялайды; емле жəне грамматика ережелерін қадағалайды; медиа 
ақпаратқа негізделген жазбаша мəтінде дəлелдер ұсынады; тақырыпқа қатысты ойды 
білдіретін дискурстық мəтіндерді жазады; іскери хаттар мен басқа да құжаттар жазады; 
бірқатар тақырыптарға қатысты эссе жазады, оның ішінде аса күрделі гуманитарлық 
тақырыптарға. 

12. 6-ші бағдар: Оқушы өзін жақсы лексикалық диапазонды жəне жоғары дəрежелі 
дəлдіктегі əртүрлі тілдің қолданушысы ретінде сипаттайды. Оқушы өткен, осы жəне 
келер шақ формаларын, модальдарды, етістіктің актив жəне пассивті формаларын, 
тқл жəне төлеу сөз үлгілерін қолдану қабілеттерін дамытады. 

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
13. Білім берудің мақсаттары бағдарламады кодтармен берілген. Кодтағы бірінші 

нөмір - сыныпты, екіншісі бағдаршаның нөмірін, ал үшіншісі - мақсаттың нөмірін 
білдіреді. 

14. 1) 1-ші бағыт: Мазмұны
10-шы сынып 11-ші сынып

Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті 
жəне бірлесе отырып шешу үшін айтылым 
жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану

11.1.1 -топ ішінде мəселелерді 
креативті жəне бірлесе отырып 
шешу үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын пайдалану

10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере 
отырып орынды кері байланыс беру үшін 
айтылым жəне тыңдалым дағдыларын 
қолдану 

11.1.2 - сыныптастарының көңілін 
ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын қолдану

10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, 
есепке алу

10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, 
есепке алу

10.1.4 - басқалар берген кері байланысты 
конструктивті бағалау жəне оған жауап 
қайтару 

11.1.4 - басқалар берген кері 
байланысты конструктивті бағалау 
жəне оған жауап қайтару 

10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу 
үшін кері байланысты қолдану

11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу 
үшін кері байланысты қолдану 

10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті 
болатындай етіп ұйымдастыру жəне 
таныстыру 

11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті 
болатындай етіп ұйымдастыру жəне 
таныстыру 

10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде 
дəйекті дəлел келтіру

11.1.7 - айтылым немесе жазылым 
кезінде дəйекті дəлел келтіру

10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы 
мəдениаралық сезімталдықты дамыту

11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы 
мəдениаралық сезімталдықты дамыту

10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер 
мен сезімдерді білдіру үшін қиялды 
қолдану

11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер 
мен сезімдерді білдіру үшін қиялды 
қолдану

10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар 
əлем басымдықтары бойынша рефлексия 
жасау жəне оларды тану құралдары 
ретінде қолдану

11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды 
бірқатар əлем басымдықтары 
бойынша рефлексия жасау жəне 
оларды тану құралдары ретінде 
қолдану

14. 2) 2-ші бағыт: Тыңдалым
10-шы сынып 11-ші сынып

Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну

11.2.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды 
түсіну

10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі нақты ақпаратты 
түсіну

11.2.2 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі нақты ақпаратты 
түсіну

10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, 
оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну

10.2.3 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі дəлелдің 
бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі 
бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді 
түсіну

10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы 
сөйлесуді түсіну;

11.2.4 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағына, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы 
сөйлесудегі мағына;

10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) 
қатынасы мен ойын, оның ішінде 
саны шектеулі оқушыларға бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;

11.2.5 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз 
берілген қосымша сөйлесудегі 
сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен 
ойын, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы 
сөйлесуді түсіну

10.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын 
болжап табу;

11.2.6 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
мұғалімнің көмегінсіз берілген 
қосымша сөйлесудегі ұйғарынды 
мағынаны, оның ішінде оқушыларға 
саны шектеулі бейтаныс тақырыптың 
мағынасын болжап табу;

10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптарына 
əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын 
түсіндіру жəне сөйлеушілердің арасындағы 
дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;

11.2.7 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына, соның ішінде кейбір 
бейтаныс тақырыптарына əңгіме 
барысында сөйлеушінің көзқарасын 
түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес 
келуін кеңейту;

10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндердегі дəлелдің 
сəйкессіздіктерін түсіну;

11.2.8 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар, соның ішінде бейтарап 
тақырыптар аясындағы 
қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;

14. 3) 3-ші бағыт: Айтылым

10-шы сынып 11-ші сынып
Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2

10.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптарына 
əңгіме барысында ресми жəне бейресми 
тілді пайдалану

11.3.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарына əңгіме 
барысында ресми жəне бейресми 
тілді пайдалану

10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына 
қатысты ақпаратты алу үшін күрделі 
сұрақтар қою жəне оларға жауап беру

11.3.2 - таныс жəне кейбір 
бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптардағы ашық жоғары 
дəрежелі сұрақтарды қоюда жəне 
сондай сұрақтарға жауап беруде 
сəйкес синтаксис пен лексиканы 
қолдану

10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар бойынша 
өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, 
дəлелдеу

11.3.3 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар бойынша 
өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, 
дəлелдеу

11.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы сан 
алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз 
пікірңіді білдіру

11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
басқа оқушылардың көзқарасын 
бағалау жəне өз пікірңіді білдіру

10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына 
қатысты болжам жасау үшін 
сыныптастармен өзара қарым-қатынасқа 
түсу

11.3.5 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыларға таныс жəне бейтаныс 
сан алуан тақырыптарына қатысты 
болжам жасау жəне баламалы 
ұсыныстарды бағалау үшін 
сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу 

10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бір қатар тақырыптарға 
қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер 
арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту; 

11.3.6 - оқушыларға таныс жəне 
кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты əңгімеде 
фразалар мен түзетулер арқылы 
əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту 

10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті 
лексиканы жəне синтаксисті пайдалану

11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде 
тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану 

14. 4) 4-ші бағыт: Оқылым
10-шы сынып 11-ші сынып
Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.4.1 - оқушыларға бейтаныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну

11.4.1- оқушыларға таныс жəне 
бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз 
идеясын түсіну

10.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
(оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де 
бар) арнайы ақпаратты толық түсіну

11.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптардағы қосымша 
мəтіндерде (оның ішінде кейбір 
қосымша мəтіндер де бар) арнайы 
ақпаратты толық түсіну

10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды 
қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам 
қарап шығыңыз

11.4.3 - оқушыларға күрделірек 
жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар аясында толық 
оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау 
үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді 
жылдам қарап шығыңыз

10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне 
ғылыми жанрдағы қосымша мəтіндердің 
алуан түрін оқу

11.4.4 - оқушыларға күрделірек 
жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан 
түрін оқу 

10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
(оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де 
бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару

11.4.5 - оқушыларға таныс жəне 
бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша 
мəтіндердегі мəнмəтіннен мағынаны 
шығару

10.4.6 -қосымша мəтіндерде оқушыларға 
таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптар 
бойынша автордың пікірін немесе 
көзқарасын анықтау

11.4.6 - қосымша мəтіндерде 
күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар бойынша 
автордың пікірін немесе көзқарасын 
анықтау

10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану

12.4.7 - күрделірек жəне дерексіз 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын 
тану

10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін 
тереңдету мақсатында өзіне таныс жəне 
кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан 
шыққан ресурстардың алуан түрін қолдану

11.4.8 - мағынаны тексеру жəне 
түсінігін тереңдету мақсатында 
сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстарды таңдау жəне бағалау

10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну

11.4.9 - күрделірек жəне дерексіз 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар 
аясындағы қосымша мəтіндерде 
дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну

14. 5) 5-ші бағдар: Жазылым
10-шы сынып 11-ші сынып

Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету 
жəне тексеру 

10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, 
жазу, түзету жəне тексеру 

10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне 
дұрыс жазу ережесіне сəйкес қолданысы 
бойынша өсіп келе жатқан лексиканы 
қолдану

11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты 
жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы 
қолдану

10.5.3 - грамматикалық ережелерді 
ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға жазу

11.5.3 - грамматикалық ережелерді 
ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға жазу 

10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарға қатысты 
бірқатар жазбаша жанрына қатысты ресми 
деңгейде жазу үшін стильді жəне лексиканы 
пайдалану 

11.5.4 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты сан алуан 
жазбаша жанрына қатысты ресми 
деңгейде жазу үшін стильді жəне 
лексиканы пайдалану

10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы 
таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты 
бірқатар жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда 
мысалдар мен себептерді келтіре отырып 
дамыту

11.5.5 - Жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан 
жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда 
мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. Шамалы 
көмек ұсынылған.

10.5.6 - жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға бағыт беруші 
жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу

11.5.6 - жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға бағыт беруші 
жалғаулықтардың бірнеше түрін 
пайдалана отырып мəтін ретінде 
дəлел келтіріп жазу 

10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде 
қажетті құрылымды өз бетімен жазу

11.5.7 - сан алуан жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған 
кезде қажетті құрылымды өз бетімен 
жазу

10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарға қатысты бірқатар 
функциялар арқылы хат-қатынастағы 
жаңалықтар мен сезімдерге байланысты 
қарым-қатынас орнату жəне жауап беру

11.5.8 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты көптеген 
функциялар арқылы хат-қатынастағы 
жаңалықтар мен сезімдерге 
байланысты қарым-қатынас орнату 
жəне жауап беру

10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға 
қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге 
тыныс белгілерін бар назарын салып қойып 
шығу

11.5.9 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
жазбаша түрде берілген мəтінге 
тыныс белгілерін бар назарын салып 
қойып шығу

14. 6) 6-шы бағыт: Ағылшын тілін қолдану
10-шы сынып 11-ші сынып

Орташадан төмен деңгей B2 Жоғары деңгей B2
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты 
дерексіз күрделі зат есімдер мен зат 
есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану

11.6.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты pre- жəне 
post- modifying зат есім құрылымын 
қолдану

10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын 
заттардың санын білдіретін сөздерді, 
сонымен қатар зат есімнен тұратын 
сөз тіркестерін таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында қолдану

11.6.2 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясында жалпы 
мақсаттағы зат есімдеріне қатысты 
кейбір белгілерді қолдануға, кейбір 
қолдануға жəне мəтіндік сілтеме 
жасауға болады

10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар 
аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше 
орнында қолданылатын сын есімдерді жəне 
кейбір салыстырмалы деңгейді білдіретін 
құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші 
сын есімдердің (intensifying adjectives) 
алуан түрін қолдану

11.6.3 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында 
that, инфинитив жəне wh- clauses 
толықтырылған сын есімді қолдану

10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы 
сөздердің, сонымен қатар сөз алдында 
келетін анықтаушы құрылымдардың кең 
қатарын қолдану

11.6.4 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты қажетті 
мағынасы бар жəне емлесі дұрыс 
бірқатар аффикстерді қолдану;

10.6.5 оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең 
қатарын пайдалану

11.6.5 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
ауыспалы жəне сабақты етістіктерді 
толықтыратын үлгілерді қолдану

10.6.6 - оқушыларға таныс, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға қатысты қатыстық, 
сілтеу, белгісіз, есептік есімдіктерді (rela-
tive, demonstrative, indefi nite, quantitative]
of pronouns), сонымен қатар өздік есімдік 
құрылымдарының (refl exive pronoun struc-
tures) кең қатарын қолдану

11.6.6 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты жақсыз 
жəне cleft-сөйлемдерді қолдану

10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар аясында perfect continu-
ous формасын, сонымен қатар қарапайым 
ырықсыз жəне өздік етістерін (simple per-
fect active and passive forms), оның ішінде 
time adverbials so far, lately, all my life” деген 
мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials)

11.6.7 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар аясында simple 
perfect active жəне passive forms пен 
future continuous формасын қолдану.

10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз 
райда тұрған келер шақ (future active and 
passive) пен future continuous формасын 
қолдану.

11.6.8 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптар аясында келер шақ 
жəне future perfect формасын қолдану

10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу 
сөздерде өздік жəне ырықсыз етіс түрінде 
берілген осы шақ, өткен шақ жəне past 
perfect шақтың сан алуан түрін орынды 
қолдану

11.6.9 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен 
шақ соның ішінде [past and perfective 
aspect/simple and progressive aspect] 
алуан түрін орынды қолдану

10.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты нақ осы шақты (pres-
ent continuous) жəне past continuous-тің 
өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану

10.6.11 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты 
айтылған мəлімдемелер мен 
сұрақтардың кең қатарын пайдалану

10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға қатысты айтылған 
мəлімдемелер мен сұрақтардың кең 
қатарын пайдалану

11.6.11 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс бірқатар тақырыптарға 
қатысты етістіктің алдында, етістіктің 
артында жəне етістіктің соңында 
келетін үстеулердің/үстеулік 
фазалардың алуан түрін қолдану; 

10.6.12 - салыстыру деңгейін білдіретін 
бірқатар үстеу құрылымдарын дара жəне 
күрделі үстеулермен қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс бірқатар 
тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, 
етістіктің артында жəне етістіктің соңында 
келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың 
алуан түрін қолдану;

11.6.12 - тиісті функцияларды білдіру 
үшін өткен шақтағы модальды 
формалардың алуан түрлерін 
қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарына 
қатысты бірқатар модальды 
құрылымдар, соның ішінде supposed 
to, bound to, due, willing to қолдану

10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты өткен шақтағы 
модальды формалардың алуан түрін, оның 
ішінде must have, can’t have, might have-ты 
өткен оқиға бойынша қорытындыны білдіру 
үшін қолдану

11.6.13 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты жалпы есім, 
сын есім жəне етістіктен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді 
қолдану

10.6.14 - зат есім мен сын есімдердің 
алдында көмекші сөз тіркестердің алуан 
түрін қолдану 
 жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты зат есім мен сын 
есімнен соң келетін бірқатар тəуелді 
көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң 
келетін алуан түрлі көмекші сөздерді 
қолдану;

11.6.14 - концессия мен құрметке 
жататын күрделі көмекші сөз 
тіркестерді қоса алғанда алуан түрін 
қолдану; 
оқушыларға таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптар аясында əртүрлі 
синтаксистік типтердегі бірнеше 
сөзден тұратын етістіктердің алуан 
түрін қолдану;

10.6.15 - жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға алуан түрлі етістіктер 
мен сын есімдерге инфинитив форма-
ларын қолдану жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға кейбір көмекші сөздердің 
формалары мен сөз тіркесінен тұратын 
етістікті қолдану

11.6.15 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген 
сан түрлі тақырыптарға күрделі 
жалғаулықтардың бірнеше түрін 
шартты концессия жəне контрасты 
көрсету үшін қолдану

10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше 
түрін қолдану
10. 6.17 - if / if only үшінші шартты 
құрылымда қолдану 
(third conditional structures) қолдану; which 
сөзін қоса алғанда бірнеше анықтаушы 
шартты сөйлемдер (relative clauses ) 
қолдану

15. Берілген оқу бағдарламасы жаңартылған мазмұн бойынша қоғамдық-
гуманитарлық бағытындағы негізгі орта білім берудің 10-11 сынып оқушыларына (орыс 
тілінде білім алатын)«Ағылшын тілі» пəні бойынша Типтік оқу бағдарламасының Ұзақ 
мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады (Қосымшаға сəйкес)

16. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат санда-
рын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 
10-11-сыныптарға арналған «Ағылшын тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жаңартылған мазмұн бойынша қоғамдық-гуманитарлық бағытының орта 
білім деңгейінің 10-11 сыныптары үшін «Ағылшын тілі» пəні бойынша орта 

білім деңгейінің 10-11 сыныптары үшін ұзақмерзімді жоспар 
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) 10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру; 
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан, оның 
ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
11.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
10.4.1 - оқушыларға бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндердің негізгі идеясын 
түсіну;
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық оқуды 
қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді 
жылдам қарап шығыңыз;
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында perfect continuous формасын, сонымен 
қатар қарапайым ырықсыз жəне өздік етістерін (simple perfect active and 
passive forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, all my life» деген 
мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials);
10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен 
сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
10.6.12 - салыстыру деңгейін білдіретін бірқатар үстеу құрылымдарын 
дара жəне күрделі үстеулермен қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс бірқатар 
тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында жəне 
етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан түрін 
қолдану;
10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты өткен шақтағы модальды формалардың 
алуан түрін, оның ішінде must have, can’t have, might have-ты өткен оқиға 
бойынша қорытындыны білдіру үшін қолдану

Ра
зр
уш

ит
ел
ь 
ми

ф
ов

 (И
ст
ор
ия

, г
ео
гр
аф

ия
)

10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану;
10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне оған 
жауап қайтару 
10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты 
дамыту;
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені 
жүргізу жəне тілді өзгерту; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында 
өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрін қолдану
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10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша 
рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану 
10. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану;
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану;
10.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты нақ осы шақты (present continuous) жəне 
past continuous-тің өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану
10.6.12 - салыстыру деңгейін білдіретін бірқатар үстеу құрылымдарын 
дара жəне күрделі үстеулермен қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс бірқатар 
тақырыптарға қатысты етістіктің алдында, етістіктің артында жəне 
етістіктің соңында келетін үстеулердің/үстеулік фазалардың алуан түрін 
қолдану;
10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін қолдану
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10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан, оның 
ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.3.5 - Жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу;
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару
10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше орнында 
қолданылатын сын есімдерді жəне кейбір салыстырмалы деңгейді 
білдіретін құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын есімдердің (in-
tensifying adjectives) алуан түрін қолдану; 
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, сонымен қатар 
сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану;
10.6. 15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив 
формаларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін 
герундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен 
сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану
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10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны шектеулі 
бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу; 
10.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайдалану; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану; 
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық оқуды 
қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді 
жылдам қарап шығыңыз;
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
бірқатар тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру 10.W3 
грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу; 
10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында perfect continuous формасын, сонымен 
қатар қарапайым ырықсыз жəне өздік етістерін (simple perfect active and 
passive forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, all my life” деген 
мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials); 
10.6.12 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты дара жəне күрделі үстеулермен 
салыстыру деңгейін білдіретін үстеулерді қолдану, етістіктің алдында, 
етістіктің артында жəне етістіктің соңында келетін үстеулердің алуан түрін 
қолдану
10.6.14 - зат есім мен сын есімдердің алдында көмекші сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты зат есім мен сын есімнен соң келетін бірқатар 
тəуелді көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан түрлі 
көмекші сөздерді қолдану;
10.6.17 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты 
құрылымда (third conditional structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда 
бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) қолдану.
10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 
айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіну жəне 
сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
10.4.6 - қосымша мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар бойынша автордың 
пікірін немесе көзқарасын анықтау;
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу;
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту;
10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше орнында 
қолданылатын сын есімдерді жəне кейбір салыстырмалы деңгейді 
білдіретін құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын есімдердің (in-
tensifying adjectives) алуан түрін қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 
айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану
10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне оған 
жауап қайтару 
10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан, оның 
ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу;
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану; 10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы 
жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну;

10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану 
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, сонымен қатар 
сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану;
10.6. 15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив 
формаларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін 
герундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен 
сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану
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10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша 
рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу; 
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық оқуды 
қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді 
жылдам қарап шығыңыз;
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу;
10. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану; 
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану 
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10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны шектеулі 
бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін күрделі сұрақтар қою жəне 
оларға жауап беру;
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану; 
10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында perfect continuous формасын, сонымен 
қатар қарапайым ырықсыз жəне өздік етістерін (simple perfect active and 
passive forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, all my life” деген 
мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials);
10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер 
шақ (future active and passive) пен future continuous формасын қолдану;
10.6. 15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив 
формаларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін 
герундий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен 
сөз тіркесінен тұратын етістікті қолдану
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10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру 
10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша 
рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан, оның 
ішінде саны шектеулі бейтаныс тақырыптарға қатысты мұғалімнің 
көмегінсіз берілген қосымша сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіну жəне 
сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында 
өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрін қолдану;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.6.8 - өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер шақ (future active and pas-
sive) пен future continuous формасын қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты 
10.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты нақ осы шақты (present continuous) жəне 
past continuous-тің өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану
10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен 
сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
10.6.14 - зат есім мен сын есімдердің алдында көмекші сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты зат есім мен сын есімнен соң келетін бірқатар 
тəуелді көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан түрлі 
көмекші сөздерді қолдану;
10.6.16 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан 
түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін қолдану 
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10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну;
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу;
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, сонымен қатар 
сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану;
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану
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10.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне оған 
жауап қайтару 
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу; 
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.6. 15 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға сан алуан етістіктер мен сын есімдерге инфинитив форма-
ларын қолдану; бірнеше етістіктер мен көмекші сөздерден кейін герун-
дий формасында қолдану; кейбір көмекші сөздердің формалары мен сөз 
тіркесінен тұратын етістікті қолдану
10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін қолдану
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10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша 
рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі оқушыларға 
бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайдалану; 
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде ар-
найы ақпаратты толық түсіну;
10.5.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.6.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, жал-
пы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар аясын-
да қолдану;
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10.6.7 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында perfect continuous формасын, сонымен 
қатар қарапайым ырықсыз жəне өздік етістерін (simple perfect active and 
passive forms), оның ішінде time adverbials so far, lately, all my life» деген 
мезгілді білдіретін сөздерді (time adverbials);
10.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты төл жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы шақ, өткен шақ жəне past perfect 
шақтың сан алуан түрін орынды қолдану;
10.6.12 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты дара жəне күрделі үстеулермен салы-
стыру деңгейін білдіретін үстеулерді қолдану, етістіктің алдында, етістіктің 
артында жəне етістіктің соңында келетін үстеулердің алуан түрін қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 
айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану
10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бір қатар 
тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені 
жүргізу жəне тілді өзгерту; 
10.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.4.5 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша 
мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша мəтіндер де бар) мəнмəтіннен 
мағынаны шығару;
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің 
алуан түрін қолдану 
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
10.6.6 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты қатыстық, сілтеу, белгісіз, есептік 
есімдіктерді (relative, demonstrative, indefi nite, quantitative]of pronouns), 
сонымен қатар өздік есімдік құрылымдарының (refl exive pronoun struc-
tures) кең қатарын қолдану; 
10.6.17 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты зат есім мен сын есімнен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан 
түрлі көмекші сөздерді қолдану;
10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін қолдану
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10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты 
дамыту;
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіну жəне 
сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.1.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін күрделі сұрақтар қою жəне 
оларға жауап беру;
10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
10.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында 
өзіне таныс жəне кейбір бейтаныс сандық немесе баспадан шыққан 
ресурстардың алуан түрін қолдану;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше орнында 
қолданылатын сын есімдерді жəне кейбір салыстырмалы деңгейді 
білдіретін құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын есімдердің (in-
tensifying adjectives) алуан түрін қолдану;
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын пайдалану; 
10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен 
сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты өткен шақтағы модальды формалардың 
алуан түрін, оның ішінде must have, can’t have, might have-ты өткен оқиға 
бойынша қорытындыны білдіру үшін қолдану 
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10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану;
10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру 
10.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру
10.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойынша 
рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
10.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны шектеулі 
бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін күрделі сұрақтар қою жəне 
оларға жауап беру;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу; 
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту;
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын пайдалану;
10. 6.17 - if/if only үшінші шартты құрылымдарды қолдану 
оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға қатысты which [whole previous clause reference] сөзін 
қоса алғанда бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) 
қолдану
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10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану;
10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру; 
10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану 
10.6.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты сұрақтардың кең қатарын пайдалану; 
10.6.16 -оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан түрлі тақырыптарға жалғаулықтардың бірнеше түрін қолдану
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10.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
10.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген шектеулі 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені 
жүргізу жəне тілді өзгерту; 
10.4.1 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің негізгі идеясын түсіну;
10.4.5 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) мəнмəтіннен мағынаны шығару
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану;
10.6.6 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптарға қатысты қатыстық, сілтеу, белгісіз, есептік 
есімдіктерді (relative, demonstrative, indefi nite, quantitative]of pronouns), 
сонымен қатар өздік есімдік құрылымдарының (refl exive pronoun structu-
res) кең қатарын қолдану;
10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер 
шақ (future active and passive) пен future continuous формасын қолдану;
10.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты өткен шақтағы модальды формалардың 
алуан түрін, оның ішінде must have, can’t have, might have-ты өткен оқиға 
бойынша қорытындыны білдіру үшін қолдану
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10.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі оқушыларға 
бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіну жəне 
сөйлеушілердің арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту;
10.3.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптардағы сан алуан əңгіменің мəнмəтініне қатысты басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
10.4.6 - қосымша мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар бойынша автордың 
пікірін немесе көзқарасын анықтау;
10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша өсіп келе жатқан лексиканы қолдану;
10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу
10.6.2 - саналатын жəне саналмайтын заттардың санын білдіретін 
сөздерді, сонымен қатар зат есімнен тұратын сөз тіркестерін таныс, 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар 
аясында қолдану;
10.6.4 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, сонымен қатар 
сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану;
10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер 
шақ (future active and passive) пен future continuous формасын қолдану;
10.6.17 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты 
құрылымда (third conditional structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда 
бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) қолдану
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10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
10.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру 
10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты 
дамыту;
10.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны шектеулі 
бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу;
10.4.3 - оқушыларға таныс жалпы тақырыптар, сондай-ақ оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптар аясында толық оқуды 
қажет ететін мазмұнды анықтау үшін жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді 
жылдам қарап шығыңыз
10.4.6 - қосымша мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар бойынша автордың 
пікірін немесе көзқарасын анықтау;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру; 
10.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға жазу;
10.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану 
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту;
10.6.8 - өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер шақ (future active and pas-
sive) пен future continuous формасын қолдану; 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты 
10.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты нақ осы шақты (present continuous) жəне 
past continuous-тің өздік жəне ырықсыз етістерін қолдану
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10.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
10.1. 8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
10.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі оқушыларға 
бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты ақпаратты алу үшін күрделі сұрақтар қою жəне 
оларға жауап беру;
10.4.6 - қосымша мəтіндерде оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптар бойынша автордың 
пікірін немесе көзқарасын анықтау;
10.4.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф аралық деңгей] даму 
заңдылықтарын тану;
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту;
10.5.7 - бірқатар жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетліген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
10.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты бірқатар функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
10.5.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жазбаша түрде берілген мəтінге тыныс белгілерін 
бар назарын салып қойып шығу
10.6.1 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген бірқатар тақырыптарға қатысты дерексіз 
күрделі зат есімдер мен зат есімнен тұратын күрделі сөз тіркестердің алу-
ан түрін қолдану 
10.6.3 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптар аясында күрделі сын есімдерді жəне есімше орнында 
қолданылатын сын есімдерді жəне кейбір салыстырмалы деңгейді 
білдіретін құрылымдарды, сонымен қатар күшейтуші сын есімдердің 
(intensifying adjectives) алуан түрін қолдану; 
10.6.8 - өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер шақ (future active and 
passive) пен future continuous формасын қолдану 
жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс сан алуан 
тақырыптарға қатысты 
10.6.11 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен 
сұрақтардың кең қатарын пайдалану; 
10.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты зат есім мен сын есімнен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді жəне етістіктерден соң келетін алуан 
түрлі көмекші сөздерді қолдану; 
10.6.17 - оқушыларға таныс жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптарға қатысты if / if only үшінші шартты 
құрылымда (third conditional structures) қолдану; which сөзін қоса алғанда 
бірнеше анықтаушы шартты сөйлемдер (relative clauses ) қолдану
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10.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу үшін 
айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану
10.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану;
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
10.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарына қатысты болжам жасау үшін сыныптастарымен өзара 
қарым-қатынасқа түсу;
10.3.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені 
жүргізу жəне тілді өзгерту; 
10.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лексиканы жəне синтаксисті 
пайдалану;
10.4.4 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
10.4.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі сəйкессіздіктерді 
түсіну;
10.5.5 - мұғалімнің қолдауымен жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген тақырыптарына қатысты бірқатар жазбаша жанрларында 
қатысты логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді 
келтіре отырып дамыту; 
10.6.8 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
сан алуан тақырыптар аясында өздік жəне ырықсыз райда тұрған келер 
шақ (future active and passive) пен future continuous формасын қолдану. 
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану; 
11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану; 
11.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес 
синтаксис пен лексиканы қолдану
11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы қолдану;
11.6.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында келер шақ жəне future perfect формасын қолдану
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11.1.6 - ақпаратты басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру 
жəне таныстыру;
11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты да-
мыту;
11.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде 
оқушыларға саны шектеулі бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
 11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз;
11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы қолдану;
11.5.5 - Жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. Шамалы көмек ұсынылған.
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses толықтырылған 
сын есімді қолдану
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11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу; 
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну;
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан тақырыптарға жазу; 
11.6.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, сонымен қатар 
сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану; 
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses толықтырылған 
сын есімді қолдану; 
11.6.15 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға күрделі жалғаулықтардың бірнеше түрін шартты концессия 
жəне контрасты көрсету үшін қолдану
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11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну; 
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну; 
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) арнайы ақпаратты толық түсіну 
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару; 
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан ақырыптарға жазу; 
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;

11.6.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты pre- жəне post- modifying зат есім құрылымын 
қолдану; 
11.6.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
алуан түрлі тақырыптарға қатысты анықтаушы сөздердің, сонымен қатар 
сөз алдында келетін анықтаушы құрылымдардың кең қатарын қолдану; 
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді толықтыратын 
үлгілерді қолдану; 
11.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты жалпы есім, сын есім жəне етістіктен 
соң келетін бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
11.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайдалану
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз;
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару;
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау;
11.6.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану
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11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу;
 11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен perfect 
continuous формасын қолдану;
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды 
қолдану
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11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару; 
11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
10.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде саны шектеулі бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтарап тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;
11.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайдалану;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру; 
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту;
10.6.11 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты айтылған мəлімдемелер мен сұрақтардың кең 
қатарын пайдалану
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану;
11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес 
синтаксис пен лексиканы қолдану
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз;
11.5.7 - сан алуан жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану;
11.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты жалпы есім, сын есім жəне етістіктен соң келетін 
бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану;
11.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты күрделі қосымша сөздердің алуан түрін, 
соның ішінде концессия жəне құрметтеуге қатысты сөздерді қос алғанда 
жəне əртүрлі синтаксистік түрлерге жататын multi-word verbs қолдану
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары 
бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде 
қолдану;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
11.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) арнайы ақпаратты толық түсіну;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.12 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға бірқатар тақырыптар аясында əртүрлі мақсаттағы алуан 
түрлі модальды формаларды, сонымен қатар supposed to, bound to, due, 
willing to модальды формаларын қолдану;
11.6.15 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға күрделі жалғаулықтардың бірнеше түрін шартты концессия 
жəне контрасты көрсету үшін қолдану
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11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
11.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты көптеген функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану; 
11.6.12 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан түрлі 
тақырыптарға бірқатар тақырыптар аясында əртүрлі мақсаттағы алуан 
түрлі модальды формаларды, сонымен қатар supposed to, bound to, due, 
willing to модальды формаларын қолдану
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.2 - оқушыларға таныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптардағы қосымша мəтіндерде (оның ішінде кейбір қосымша 
мəтіндер де бар) арнайы ақпаратты толық түсіну
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11.1.3 - өзгелердің ой-пікірін сыйлау, есепке алу; 11.1.6 - ақпаратты 
басқаларға түсінікті болатындай етіп ұйымдастыру жəне таныстыру; 
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу; 
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау; 
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.6.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен future 
continuous формасын қолдану.
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану; 
11.1.4 - басқалар берген кері байланысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару;
11.1.7 - айтылым немесе жазылым кезінде дəйекті дəлел келтіру;
11.2.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі дəлелдің бөліктерін, оның ішінде сан алуан бейтаныс 
тақырыптағы сөйлесуді түсіну; 
11.2.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде оқушыларға саны 
шектеулі бейтаныс тақырыптың мағынасын болжап табу; 
11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтарап тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген таныс 
жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану; 
11.6.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану;
11.6.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында simple perfect active жəне passive forms пен future 
continuous формасын қолдану.
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11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты дамыту; 
11.1.5 - өзіне оқу мақсаттарын белгілеу үшін кері байланысты қолдану;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;  11.3.6 - оқушыларға таныс жəне 
кейбір таныс емес жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан 
түрлі тақырыптарға қатысты əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы 
əңгімені жүргізу жəне тілді өзгерту; 
11.4.3 - оқушыларға күрделірек жəне деректі емес, таныс жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар аясында толық оқуды қажет ететін мазмұнды анықтау үшін 
жылдамдықпен ұзақ мəтіндерді жылдам қарап шығыңыз; 
11.5.2 - тақырып пен жанрға қатысты жəне дұрыс жазу ережесіне сəйкес 
қолданысы бойынша бай лексиканы қолдану;
 11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан ақырыптарға жазу; 
11. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу;  11.6.1 - жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты pre- 
жəне post- modifying зат есім құрылымын қолдану
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11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну; 
11.4.1- оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптар аясындағы қосымша 
мəтіндердің күрделі жəне дерексіз идеясын түсіну; 
11.5.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты көптеген функциялар арқылы хат-қатынастағы жаңалықтар мен 
сезімдерге байланысты қарым-қатынас орнату жəне жауап беру;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді толықтыратын 
үлгілерді қолдану
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11.1.1 - топ ішінде мəселелерді креативті жəне бірлесе отырып шешу 
үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын пайдалану; 
11.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына, соның ішінде кейбір бейтаныс тақырыптарына əңгіме 
барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту; 
10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу; 
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру;
11.3.7 - жалпы тақырыптар жəне оқу бағдарламасында көрсетілген таныс 
жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті лекси-
каны жəне синтаксисті пайдалану; 
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.6.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында that, инфинитив жəне wh- clauses толықтырылған 
сын есімді қолдану;
11.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты күрделі қосымша сөздердің алуан түрін, 
соның ішінде концессия жəне құрметтеуге қатысты сөздерді қос алғанда 
жəне əртүрлі синтаксистік түрлерге жататын multi-word verbs қолдану
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11.1.2 - сыныптастарының көңілін ескере отырып орынды кері байланыс 
беру үшін айтылым жəне тыңдалым дағдыларын қолдану; 
11.1.9 - ойды, идеяларды, тəжірибелер мен сезімдерді білдіру үшін 
қиялды қолдану;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.7 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына, соның ішінде кейбір бейтаныс тақырыптарына əңгіме 
барысында сөйлеушінің көзқарасын түсіндіру жəне сөйлеушілердің 
арасындағы дəлелдердің сəйкес келуін кеңейту; 
11.2.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар, соның 
ішінде бейтарап тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіну;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру; 
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
11. 5.6 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға бағыт беруші жалғаулықтардың бірнеше түрін пайдалана 
отырып мəтін ретінде дəлел келтіріп жазу; 
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану;
11.6.8 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында келер шақ жəне future perfect формасын қолдану;
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды 
қолдану
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары бойын-
ша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде қолдану;
11.2.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі негізгі ойларды түсіну;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алу-
ан тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
11.3.1 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптарына əңгіме барысында ресми жəне бейресми тілді пайдалану;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.4.6 - қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша автордың пікірін немесе көзқарасын анықтау
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.6.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты қажетті мағынасы бар жəне емлесі дұрыс бірқатар 
аффикстерді қолдану;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді толықтыратын 
үлгілерді қолдану
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11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты 
дамыту; 
11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары 
бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде 
қолдану; 
11.2.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі ұйғарынды мағынаны, оның ішінде саны шектеулі 
оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.4 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы қосымша мəтіндерде басқа 
оқушылардың көзқарасын бағалау жəне өз пікірңіді білдіру; 
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу;
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару;
11.4.6 - қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша автордың пікірін немесе көзқарасын анықтау
11.4.8 - мағынаны тексеру жəне түсінігін тереңдету мақсатында сандық 
немесе баспадан шыққан ресурстарды таңдау жəне бағалау;
11.4.9 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы қосымша мəтіндерде 
дəлелдегі сəйкессіздіктерді түсіну;
11.5.4 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптарға 
қатысты сан алуан жазбаша жанрына қатысты ресми деңгейде жазу үшін 
стильді жəне лексиканы пайдалану;
11.5.5 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. шамалы көмек ұсынылған.
11.6.9 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты осы шақ, өткен шақ соның ішінде [past 
and perfective aspect/simple and progressive aspect] алуан түрін орынды 
қолдану
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары 
бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде 
қолдану;
11.2.2 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі нақты ақпаратты түсіну;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну;
10.5.1 - өз бетімен жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан 
алуан тақырыптарға мəтін құрастыру, жазу, түзету жəне тексеру;
11.5.7 - сан алуан жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
11.6.10 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптар аясында келер шақ жəне future perfect формасын қолдану;
11.6.13 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты жалпы есім, сын есім жəне етістіктен 
соң келетін бірқатар тəуелді көмекші сөздерді қолдану
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11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты 
дамыту;
 10.3.3 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша өзінің жəне өзгенің пікірін түсіндіріп, дəлелдеу;
11.4.2 - оқушыларға таныс жəне кейбір бейтаныс жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндерде 
арнайы ақпаратты толық түсіну; 
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу; 
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану;
11.5.3 - грамматикалық ережелерді ескере отырып, жалпы таныс жəне 
оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан ақырыптарға жазу; 
11.5.5 - жалпы таныс жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарына қатысты сан алуан жазбаша жанрларында қатысты 
логикалық дəлелдер қажет болғанда мысалдар мен себептерді келтіре 
отырып дамыту мұғалім. шамалы көмек ұсынылған. 
11.5.7 - сан алуан жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген 
тақырыптарға қатысты мəтінді жазған кезде қажетті құрылымды өз 
бетімен жазу;
11.6.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты ауыспалы жəне сабақты етістіктерді толықтыратын 
үлгілерді қолдану;
11.6.14 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыға таныс 
сан алуан тақырыптарға қатысты күрделі қосымша сөздердің алуан түрін, 
соның ішінде концессия жəне құрметтеуге қатысты сөздерді қос алғанда 
жəне əртүрлі синтаксистік түрлерге жататын multi-word verbs қолдану
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11.1.10 - cөйлеу жəне жазылымды бірқатар əлем басымдықтары 
бойынша рефлексия жасау жəне оларды тану құралдары ретінде 
қолдану;
11.2.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген сан алуан 
тақырыптарға қатысты мұғалімнің көмегінсіз берілген қосымша 
сөйлесудегі сөйлеушінің(лердің) қатынасы мен ойын, оның ішінде саны 
шектеулі оқушыларға бейтаныс тақырыптағы сөйлесуді түсіну;
11.3.6 - оқушыларға таныс жəне кейбір таныс емес жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі тақырыптарға қатысты 
əңгімеде фразалар мен түзетулер арқылы əңгімені жүргізу жəне тілді 
өзгерту; 
11.4.4 - оқушыларға күрделірек жəне дерексіз, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы көркем жəне ғылыми 
жанрдағы қосымша мəтіндердің алуан түрін оқу
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у 11.1.8 - оқылым мен талдау арқылы мəдениаралық сезімталдықты 

дамыту;
11.3.2 - таныс жəне кейбір бейтаныс, жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген сан алуан тақырыптардағы ашық жоғары дəрежелі 
сұрақтарды қоюда жəне сондай сұрақтарға жауап беруде сəйкес 
синтаксис пен лексиканы қолдану
11.3.5 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген оқушыларға таныс 
жəне бейтаныс сан алуан тақырыптарына қатысты болжам жасау жəне 
баламалы ұсыныстарды бағалау үшін сыныптастарымен өзара қарым-
қатынасқа түсу;
11.4.5 - оқушыларға таныс жəне бейтаныс, жалпы жəне оқу 
бағдарламасында көрсетілген тақырыптардағы қосымша мəтіндердегі 
мəнмəтіннен мағынаны шығару;
11.4.6 - қосымша мəтіндерде күрделірек жəне дерексіз жалпы 
тақырыптар, сондай-ақ оқу бағдарламасында көрсетілген бірқатар 
тақырыптар бойынша автордың пікірін немесе көзқарасын анықтау
11.4.7 - күрделірек жəне дерексіз жалпы жəне оқу бағдарламасында 
көрсетілген бірқатар тақырыптар аясындағы ұзақ мəтіндерде [параграф 
аралық деңгей] даму заңдылықтарын тану; 

(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 35-47-беттерде) 


