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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 27 қыркүйек       №11-1-2/442      Астана қаласы

Дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйымды және 
(немесе) оның өкілдігін, консулдық мекемені тіркеу, 

Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық 
өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың және (немесе) 

олардың өкілдіктерінің басшыларын, персоналы 
мүшелерін, консулдық мекемелердің жұмыскерлерін 

аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 27-8), 27-9) тармақшаларына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйымды жəне (немесе) 
оның өкілдігін, консулдық мекемені тіркеу, Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық 
өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың жəне (немесе) олардың өкілдіктерінің басшыларын, 
персоналы мүшелерін, консулдық мекемелердің жұмыскерлерін аккредиттеу қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік протокол қызметі 
белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде оның мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды 
нысандағы көшірмесін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін оның көшірмесін күнтізбелік он күн ішінде баспа басылымдарында ресми жариялауға 
жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми интернет-
ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. «Дипломатиялық өкілдіктерді, халықаралық ұйым жəне/немесе оның өкілдігін, консулдық 
мекемені тіркеу, дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдар жəне/немесе олардың 
өкілдіктерінің басшылары мен персонал мүшелерін, консулдық мекемелердің қызметкерлерін, 
əскери, теңіз жəне əуе атташелерін Қазақстан Республикасында аккредиттеу жөніндегі 
нұскаулығын бекіту» туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2009 жылғы 
3 тамыздағы № 08-1-1-1/236 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5775 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық 
атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында 2009 жылы 
№ 11 жарияланған).

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
бірінші орынбасары М.Б. Тілеубердіге жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғаш ресми жариялағаннан күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының Сыртқы
істер министрі Қ. ƏБДІРАХМАНОВ

Қазакстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №11-1-2/442 бұйрығымен бекітілді

Дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйымды жəне (немесе) 
оның өкілдігін, консулдық мекемені тіркеу, Қазақстан Республикасындағы 

дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың жəне (немесе) олардың 
өкілдіктерінің басшыларын, персоналы мүшелерін, консулдық мекемелердің 

жұмыскерлерін аккредиттеу қағидалары
1 - Тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйымды жəне (немесе) оның өкілдігін, 
консулдық мекемені тіркеу, Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық өкілдіктердің, 
халықаралық ұйымдардың жəне (немесе) олардың өкілдіктерінің басшыларын, персоналы 
мүшелерін, консулдық мекемелердің жұмыскерлерін аккредиттеу қағидалары 1961 жылғы 
18 сəуірдегі Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының жəне 1963 жылғы 
24 сəуірдегі Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының ережелеріне, 2002 жылғы 
7 наурыздағы «Қазақстан Республикасының Дипломатиялық қызметі туралы» Заңына, 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сəйкес əзірленді жəне 
дипломатиялық өкілдіктерді, халықаралық ұйымдарды жəне (немесе) олардың өкілдіктерін, 
консулдық мекемелерді тіркеудің, дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдар жəне/
немесе олардың өкілдіктерінің басшылары мен персонал мүшелерін, консулдық мекемелер 
қызметкерлерін Қазақстан Республикасында аккредиттеудің тəртібін реттейді.

2. Осы Қағидалардың мақсаты үшін халықаралық ұйым ретінде 1969 жылғы 23 мамырдағы 
Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясының 2-бабы 1-тармағының і) 
тармақшасына, 2005 жылғы 30 мамырдағы «Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттары туралы» Қазақстан Республикасы заңының 1-бабының 13) тармақшасына сəйкес 
мемлекетаралық немесе үкіметаралық ұйымдар білдіріледі.

2 - Тарау. Дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйым жəне (немесе) оның 
өкілдігін, консулдық мекемені Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 

жанында тіркеу
3. Дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйымды жəне (немесе) оның өкілдігін, консулдық 

мекемені тіркеуге шет мемлекеттердің сыртқы саяси ведомствосының, халықаралық ұйымның 
немесе оның өкілдігінің Қазақстан Республикасында дипломатиялық өкілдікті, халықаралық 
ұйымды жəне (немесе) оның өкілдігін, консулдық мекемені ашу туралы нотасы (еркін түрде) 
негіз болып табылады. 

4. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі (бұдан əрі – ҚР СІМ) Қазақстан 
Республикасының құзыретті органдарымен келісілгеннен кейін дипломатиялық өкілдікке, 
халықаралық ұйымдарға жəне (немесе) оның өкілдігіне, консулдық мекемеге ҚР СІМ жаны-
нан дипломатиялық өкілдікті, халықаралық ұйымды жəне (немесе) оның өкілдігін, консулдық 
мекемені нотада көрсетілген мекенжай бойынша тіркелгендігін растайтын нота жібереді.

5. Осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген растау туралы нота алғаннан кейін жіберуші 
мемлекеттің келген дипломатиялық өкілдігі персоналының мүшесі, халықаралық ұйымның жəне 
(немесе) оның өкілдігінің қызметкері, өзі өкілдік ететін мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінің 
консулдық мекемесі консулдық персоналының, халықаралық ұйымның жəне-немесе оның 
өкілдігінің, консулдық мекеменің қызметкері алғашқы аккредиттеу күнінен бастап ҚР СІМ жа-
нында аккредиттелген болып саналады. 

3 - Тарау. Төтенше жəне Өкілетті Елшіні жəне Нунцийді, Сенімді өкілді, консулдық 
мекеме басшысын, əскери, теңіз немесе əуе атташелерін аккредиттеу

6. Жіберуші мемлекеттің Төтенше жəне Өкілетті Елшісін, Нунцияны (Бұдан əрі - Елші) 
аккредиттеуге жіберуші мемлекеттің сыртқы саяси ведомствосының ҚР СІМ Елші лауазы-
мына ұсынылған кандидатураның өмірбаяндық деректері (орыс жəне ағылшын тілдерінде, 
туған жері мен күні көрсетілген) қоса берілген келісім беру (агреман) туралы өтініш нотасы 
негіз болып табылады.

7. Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органдарының келісімінен кейін ҚР 
СІМ жіберуші мемлекеттің сыртқы саяси ведомствосына ұсынылған кандидатураға арналған 
келісімді беру немесе бас тартуды жібереді.

8. Резиденциясы Қазақстан Республикасында орналасқан жаңадан тағайындалған Елші 
сенім грамоталарын Қазақстан Республикасының Президентіне, ал міндетін қоса атқаруға 
тағайындалған (резиденциясы басқа елде орналасқан) Елші – Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысына тапсырады. Оның Қазақстан Республикасында болу мерзімі сенім 
грамоталарын тапсырған күнінен бастап саналады.

9. Сенімді өкілді, консулдық мекеме басшысын, Əскери, теңіз немесе əуе атташелерін 
аккредиттеудің негіздері:

1) Сенімді өкілге - жіберуші мемлекеттің сыртқы саяси ведомствосының сенімді өкілді 
тағайындау туралы нотасы (еркін түрде).

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасарына Сенімді өкіл жіберуші 
мемлекеттің сыртқы саяси ведомствосы басшысының Сенімді өкілді тағайындау туралы жол-
дауын тапсырған күннен бастап өз функцияларын атқаруға кірісті деп саналады;

2) Консулдық мекеме басшысына - өкілдік етуші мемлекеттің сыртқы саяси ведомствосының 
Сыртқы істер министрлігіне консулдық мекеме басшысы лауазымына ұсынылған 
кандидатураның өмірбаяндық мəліметтері қоса берілген нотасы;

 Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органдарымен келісілгеннен кейін 
ҚР СІМ консулдық мекеме басшысына ұсынылған кандидатураға қатысты өз шешімі жөнінде 
нотамен хабарлайды жəне де оң жауап болған жағдайда, экзекватура береді, содан кейін оны 
ҚР СІМ жанынан аккредиттеу жүргізіледі;

3) Əскери, теңіз немесе əуе атташелеріне - 1961 жылғы 18 сəуірдегі Дипломатиялық 
қатынастар туралы Вена конвенциясының 7-бабына сəйкес дипломатиялық өкілдіктің 
ұсынылған кандидатураның өмірбаяндық мəліметтері қоса берілген тиісті нотасы (еркін түрде) 
негіз болып табылады.

Қазақстан Республикасының құзыретті органдарымен келісілгеннен кейін, ҚР СІМ 
ұсынылған əскери, теңіз немесе əуе атташелігі кандидаттурасына қатысты өз шешімі туралы 
хабарлайды жəне де оң жауап болған жағдайда, оны ҚР СІМ жанынан аккредиттеу жүргізіледі.

4 -Тарау. Аккредиттеу куəліктерін берудің тəртібі мен санаттары
10. Дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдар жəне (немесе) олардын 

өкілдіктерінің басшылары мен персонал мүшелері, консулдық мекемелердің қызметкерлері, 
əскери, теңіз немесе əуе атташелері (бұдан əрі - өкілдіктердің қызметкерлері), өкілдіктер 
қызметкерлерінің отбасы мүшелері өз мəртебелеріне сəйкес, аты-жөні, тегі (болған жағдайда), 
дипломатиялық қызметкердің лауазымы, дипломатиялық өкілдік атауы жəне аккредиттеу 
куəліктін санаты көрсетілген аккредиттеу куəліктерін (еркін түрде) (бұдан əрі – куəлік) алады. 
Керек болған жағдайда куəлікте қосымша басқа ақпарат көрсетіледі. Осы Қағидалардың № 1 
қосымшасына сəйкес куəліктің артқы бетінде артықшылықтар мен иммунитеттер көрсетіледі. 

Өкілдіктер қызметкерімен бірге тұратын басқа тұлғаларды отбасы мүшелеріне жатқызу 
жəне оларға куəліктер беру жіберуші/ұсынушы мемлекетпен өзара қағидаттық негізде жүзеге 
асырылады.

Өкілдік қызметкерінің отбасы мүшесі ретінде тіркелетін: 
1) жұбайы/зайыбы;
2) некеге тұрмаған балалар:
 18 жасқа толмаған;
 21 жасқа толмаған, Қазақстан Республикасының жоғары/арнаулы орта оқу орындарын-

да оқитын;
3) Асыраудағы ата-аналар мен 25 жасқа дейінгі балалар жіберуші/өкілеттік етуші елмен 

өзара түсіністік қағидасы негізінде (иммунитеттер мен артықшылықтары ұсынылмай).
11. Дипломатиялық өкілдік, консулдық мекеме, халықаралық ұйым жəне (немесе) оның 

өкілдігі жəне өкілдік қызметкерін аккредиттеу жəне куəлігін алуы үшін ҚР СІМ келесі құжаттарды 
қоса бере отырып нота жібереді: 

1) осы Қағидалардың № 2 қосымшасына сəйкес тиісті үлгіде толтырылған аккредиттеу 
сауалнамасының бір нұсқасы;

2) көлемі 3x4 сантиметр ақ түсті фонға түсірілген түрлі түсті (бірдей) екі фотосурет 
(паспорттық фото, фас) қағаз жəне электронды нысандағы;

3) дипломатиялық өкілдіктің, консулдық мекеменің, халықаралық ұйымның немесе оның 
өкілдігінің мөрімен куəландырылған паспорттың дипломатиялық/қызметтік визаның (визалық 
тəртіп орнатылған мемлекеттері үшін) кіру жөніндегі мөрінің көшірмелері.

12. ҚР СІМ Мемлекеттік протокол қызметі өкілдіктің қызметкеріне куəлікті алғашқы рет бер-
ген кезде үш жыл мерзімге ресімдейді. Егер паспортты қолданылу мерзімі осы Қағидалардың 
11-тармағында көрсетілген құжаттарды тапсыру күнінен бастап екі жылдан кем болса, 
паспорттың қалған қолданылу мерзіміне беріледі, бірақ үш айдан кем болмауы тиіс.

Дипломатиялық өкілдік, консулдық мекеме, халықаралық ұйым немесе оның өкілдігі 
куəліктің қолданылу мерзімін ұзарту үшін ҚР СІМ осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген 
құжаттарды қоса бере отырып нота (хат) жібереді.

Қолданылу мерзімі екі жыл болатын жаңа куəлікті беру жолымен куəліктің қолданылу 
мерзімін ұзарту жүзеге асырылады. Бұрын берілген куəлікті қайтарғаннан соң куəліктің 
қолданылу мерзімі ұзартылады. 

Куəліктің қолданылу мерзімі өкілдік қызметкер паспортының қолданылу мерзімінен аспа-
уы тиіс.

Куəлікті жоғалтқан кезде, тұпнұсқасы осы Қағидалардың көрсетілген мерзімде беріледі.
Құжаттарды қарау жəне куəлікті беру мерзімі, соның ішінде ұзарту кезінде: құжаттарды 

тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күнін құрайды. 
13. Өкілдік қызметкерінің отбасы мүшесін тіркеу жəне куəлік алу үшін дипломатиялық өкілдік, 

консулдық мекеме, халықаралық ұйым немесе оның өкілдік қызметкерінің отбасы мүшесі кел-
ген күннен бастап бес күн ішінде ҚР СІМ нотамен қоса: 

1) осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген құжаттарды;
2) өкілдік қызметкерінің жұбайын/зайыбын аккредиттеу кезінде некеге тұру туралы 

куəландырылған жəне заңдастырылған куəлікті;
3) 21 жасқа толмаған жəне Қазақстан Республикасының оқу орнында оқитын өкілдік 

қызметкерінің балаларын аккредиттеу кезінде Қазақстан Республикасы оқу орнының 
анықтамасын жолдайды. 

Отбасы мүшесінің куəлігінің қолданылу мерзімін ұзарту үшін дипломатиялық өкілдік, 
консулдық мекеме, халықаралық ұйым немесе оның өкілдігі ҚР СІМ осы тармақта көрсетілген 
құжаттарды қоса беру арқылы нота (хат) жібереді. 

Құжаттарды қарау жəне куəлікті беру мерзімі, соның ішінде ұзарту кезінде: құжаттар 
тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күнін құрайды. 

Өкілдік қызметкерінің отбасы мүшесі куəлігінің қолданылу мерзімі осы Қағидалардың 
12-тармағында көрсетілген тəртіпте белгіленеді, бірақ өкілдік қызметкерінің өзінің аккредит-
теу мерзімінен аспауы тиіс. 

14. Мəртебесіне байланысты өкілдік қызметкеріне, отбасы мүшелеріне тиісінше, Қазақстан 
Республикасының ратификацияланған халықаралық шарттармен белгіленген артықшылықтары 
мен имунитеттеріне сəйкес «D», «C», «HC», «T», «S» жəне «М» сериялы куəліктер ресімделеді.

15. «D» сериялы куəлік дипломатиялық паспорты бар болғанда (оларды иеленбейтін 
мемлекеттерден басқа) немесе Біріккен Ұлттар Ұйымының P4 жəне жоғары санатты паспорт-
тары бар болғанда беріледі:

1) дипломатиялық өкілдіктердің басшыларына;
2) дипломатиялық өкілдіктердің дипломатиялық персоналының мүшелеріне;
3) əскери, теңіз жəне əуе атташелеріне;
4) мəртебесі бойынша осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар теңестірілген 

халықаралық ұйымдар жəне/немесе оның өкілдіктерінің қызметкерлеріне;
5) осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың отбасы мүшелеріне 

беріледі.
16. «C» сериялы куəліктер дипломаттық паспорты (оларды иеленбейтін мемлекеттерден 

басқа) болған жағдайда:
1) консулдық лауазымды адамдарға;
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың отбасы мүшелеріне беріледі.
17. «HC» сериялы куəліктер Құрметті консул лауазымындағы тұлғаларға өзі өкілдік ететін 

мемлекетпен өзара түсіністік қағидасы негізінде беріледі. Бұл ретте, Құрметті консулдың от-
басы мүшелеріне куəлік берілмейді. 

18. «T» сериялы куəліктер қызметтік (оған теңестірілген) немесе ұлттық паспорты болған 
жағдайда:

1) дипломатиялық өкілдіктердің əкімшілік-техникалық персоналы мүшелеріне;
2) консулдық мекемелердің консулдық қызметшілеріне;
3) мəртебесі бойынша осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаға теңестірілген 

халықаралық ұйымдар жəне оның өкілдіктерінің қызметшілеріне;
4) осы тармақтың 1) – 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың отбасы мүшелеріне 

беріледі.
19. «S» сериялы куəліктер ұлттық паспорты болған жағдайда жіберуші/өкілдік ететін мем-

лекпен өзаралық қағидат негізінде беріледі: 
1) дипломатиялық өкілдіктің қызмет көрсететін персоналының қызметшілеріне;
2) консулдық қызметтің қызмет көрсететін персоналының қызметшілеріне;
3) мəртебесі бойынша осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаға теңестірілген 

халықаралық ұйымдар жəне (немесе) олардың өкілдіктерінің қызметкерлеріне;
4) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген адамдардың отбасы мүшелеріне беріледі.
5) дипломатиялық өкілдік қызметкерінің қызметіндегі үй қызметшілеріне беріледі.
6) консулдық мекемелер қызметкерінің қызметіндегі жеке үй қызметшілеріне беріледі.
20. «М» сериялы куəліктер халықаралық ұйымдар жəне (немесе) олардың өкілдіктерінің 

қызметкерлеріне, сондай-ақ егер осы Қағидалардың 15, 18, 19-тармақтарында көрсетілген 
адамдар санатына жатпаған жағдайда, олардың отбасы мүшелеріне беріледі.

21. Өкілдік қызметкерінің қызметтік жағдайы өзгерген жағдайда, сондай-ақ бұрын берілген 
куəліктің пайдалану мерзімі біткеннен соң, дипломатиялық өкілдік, консулдық мекеме, 
халықаралық ұйым жəне (немесе) оның өкілдігі бұл туралы Сыртқы істер министрлігіне осы 
Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, нота (хат) жолдау 
арқылы хабардар етеді.

Қазақстан Республикасында аккредиттелген, сол мезгілде дипломатиялық өкілдіктің неме-
се консулдық мекеменің қызметкері болып табылатын белгілі бір тұлғаны халықаралық ұйым 
жəне (немесе) оның өкілдігі аккредиттеуге құжаттар жіберген кезде бұл тұлғаны жіберуші/өкілдік 
ететін мемлекеттің қандай санатта қабылдайтындығы жөнінде қосымша ақпарат ұсынуы қажет.

Егер дипломатиялық өкілдік қызметкерінің бұрынғы мəртебесі сақталып қалған жағдайда 
(дипломатиялық өкілдіктің қызметкері, консулдық мекеменің қызметшісі), оның халықаралық 
ұйымның жəне (немесе) оның өкілдігінің қызметкері ретінде оны тіркеуге рұқсат етілмейді.

Егер дипломатиялық өкілдік қызметкерінің бұрынғы мəртебесі сақталмаған жағдайда, 

бұрын берілген дипломатиялық өкілдік қызметкері, консулдық мекеме қызметкері куəлігінің 
орнына халықаралық ұйым қызметкері ретіндегі деңгейіне сəйкес артықшылықтары мен 
иммунитеттерін растайтын куəлік беріледі. 

 22. Куəлікті жоғалтқан жағдайда дипломатиялық өкілдік, консулдық мекеме, халықаралық 
ұйым жəне (немесе) оның өкілдігі міндетті түрде бұл туралы Сыртқы істер министрлігіне 
осы Қағидалардың 11, 13 - тармақтарында көрсетілген құжаттар, дипломатиялық өкілдіктің, 
консулдық мекеменің, халықаралық ұйым жəне (немесе) оның өкілдігінің тұрған жеріндегі 
қалалық ішкі істер органның анықтамасы қоса берілген нота жолдау арқылы хабарлайды. 

 23. Дипломатиялық өкілдік, консулдық мекеме, халықаралық ұйым жəне (немесе) оның 
өкілдігі қызметкері, оның отбасы мүшелері біржолата кеткенде немесе қайтыс болған жағдайда, 
міндетті түрде бес күнтізбелік күн ішінде өкілдік қызметкеріне немесе оның отбасы мүшесіне 
берілген тіркеу куəлігі қоса берілген нотамен Сыртқы істер министрлігіне хабарлайды.

 
Дипломатиялық өкілдіктерді, халықаралық ұйым жəне (немесе) оның өкілдігін, 

консулдық мекемені тіркеу, дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдар 
жəне (немесе) олардың өкілдіктерінің басшылары мен персонал мүшелерін, консулдық 

мекемелердің қызметкерлерін Қазақстан Республикасында аккредиттеу қағидаларына 
қосымша № 1

1. «D» сериялы куəліктер:
 1) осы Қағидалардың 15-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында тұрақты 
тұратын тұлғаларға қатысты 1961 жылғы 18 сəуірдегі Дипломатиялық қатынастар туралы Вена 
конвенциясының 29 – 36-баптарымен;

 2) осы Қағидалардың 15-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын тұлғаларға қатысты 1961 жылғы 18 сəуірдегі 
Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының 29 – 36-баптарымен көзделген 
артықшылықтар мен иммунитеттерді растайды.

2. «С» сериялы куəліктер: 
1) осы Қағидалардың 16-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында тұрақты 
тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар туралы Вена 
конвенциясының 40,41,43,44,46 – 52-баптарымен көзделген;

 2) осы Қағидалардың 16-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар тура-
лы Вена конвенциясының 46-бабының 1-тармағымен, 48-бабының 1-тармағымен, 49-бабының 
1-тармағымен, 50-бабының 3-тармағымен, 1-тармағының b) тармақшасымен, 3-тармағымен 
51 жəне 52-баптарымен көзделген;

 3) осы Қағидалардың 16-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылатын немесе Қазақстан Республикасында тұрғылықты 
тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар туралы Вена 
конвенциясының 71-бабының 1-тармағымен көзделген артықшылықтар мен иммунитеттерді 
растайды.

3. «НС» сериялы куəліктер:
1) осы Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының азаматы 

болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұратын адамдарға 
қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының 
58-бабының 2-тармағымен; 

2) Қазақстан Республикасының азаматы немесе Қазақстан Республикасында тұрғылықты 
тұратын адамдарға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар туралы Вена 
конвенциясының 71-бабымен көзделген артықшылықтар мен иммунитеттерді растайды.

4. «T» сериялы куəліктер:
 1) осы Қағидалардың 18-тармағының 1) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылмайтын тұлғаларға жəне олардың отбасы мүшелеріне 
немесе Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1961 жылғы 18 
сəуірдегі Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының 37-бабының 2-тармағымен;

 2) осы Қағидалардың 18-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын тұлғаларға немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар тура-
лы Вена конвенциясының 43, 44, 46 – 52 -баптарымен;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының азаматы 
болып табылмайтын тұлғаларға жəне отбасы мүшелері немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар тура-
лы Вена конвенциясының 46-бабының 1-тармағымен, 48-бабының 1-тармағымен, 49-бабының 
1-тармағымен, 51 жəне 52-баптарымен көзделген артықшылықтар мен иммунитеттерді рас-
тайды. 

5. «S» сериялы куəліктер: 
 1) осы Қағидалардың 19-тармағының 1) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1961 жылғы 18 сəуірдегі Дипломатиялық қатынастар 
туралы Вена конвенциясының 37-бабының 3-тармағымен;

 2) осы Қағидалардың 19-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар ту-
ралы Вена конвенциясының 44-бабының 3-тармақшасымен, 47-бабының 1-тармақшасымен, 
48-бабының 1-тармақшасымен, 49-бабының 2-тармақшасымен, 51 жəне 52- баптарымен;

 3) осы Қағидалардың 19-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғаларға қатысты 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар туралы 
Вена конвенциясының 48-бабының 1-тармақшасымен, 51 жəне 52- баптарымен;

 4) осы Қағидалардың 19-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғалар бойынша 1961 жылғы 18 сəуірдегі Дипломатиялық қатынастар 
туралы Вена конвенциясының дипломатиялық агенттің ғана қызметіндегі тұлғаларға қатысты 
33-бабының 2-тармағымен, 37-бабының 4-тармағымен;

 5) осы Қағидалардың 19-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғалар бойынша 1961 жылғы 18 сəуірдегі Дипломатиялық қатынастар 
туралы Вена конвенциясының дипломатиялық өкілдік қызметкерлерінің ғана қызметіндегі 
тұлғаларға қатысты 37-бабының 4-тармағымен;

 6) осы Қағидалардың 19-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғалар бойынша 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар тура-
лы Вена конвенциясының консулдық лауазымды тұлғалар мен консулдық қызметкерлердің 
ғана қызметіндегі тұлғаларға қатысты 47-бабының 2-тармағымен, 48-бабының 2-тармағымен;

7) осы Қағидалардың 19-тармағының 6)-тармақшасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғалар бойынша 1963 жылғы 24 сəуірдегі Консулдық қатынастар тура-
лы Вена конвенциясының консулдық мекеме қызметкерлерінің ғана қызметіндегі тұлғаларға 
қатысты 48-бабының 2-тармағымен көзделген артықшылықтар мен иммунитеттерді растайды. 

6. «М» сериялы куəлігі осы Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын немесе Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты тұратын тұлғалар бойынша Қазақстан Республикасымен бекітілген халықаралық 
шарттарда көзделген артықшылықтар мен иммунитеттерді растайды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15833 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 10 қараша          №658            Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 11-бабының 3-2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті:
1)  осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2)  осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 

орыс тілдеріндегі көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсына ор-
наластыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің төрағасына жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 10 қарашадағы №658 бұйрығына қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Бухгалтерлік есеп саласында кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк 
ұйымдар мен кəсiби бухгалтерлерге арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» (Нормативтік 
құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9920 тіркелген, 2015 жылғы  23 қаңтарда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды) Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы  № 477 бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бухгалтерлік есеп саласында кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кəсiби бухгалтерлерге арналған қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарында: 

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1 – тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. ІБЕ АҚ/ТҚҚ туралы Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.»;
8 жəне 9-тармақтар алып тасталсын; 
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. ІБЕ іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі субъектілері 

қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды 
ұйымдастыру бағдарламасы»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) жауапты тұлға не құрылымдық бөлімше қызметінің сипаттамасын қоса алғанда ішкі 

бақылауды ұйымдастыру тəртібінен, сонымен қатар АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге 
асыру барысында Субъектілердің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл рəсімінен;

2) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 
қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды 
Субъектілердің күдікті операция ретінде тану рəсімінен;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімінен;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қосқанда, клиентті тиісінше 
тексеру нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жа-
татын ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар, сонымен қатар күдікті операциялар 
туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше 
операцияларды зерделеу нəтижелерін құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімінен.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға берілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, басшының қолы жəне мөрімен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында жазылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында:
ақпаратты уəкілетті органға беру нөмірі мен күні;
хаттаманы жіберу негізі;
уəкілетті органның ҚМ-1 нысанын қабылдауы/қабылдамауы туралы хабарлама нөмірі 

мен күні;
7) Субъектілердің қызметкерлері оларға белгілі болған АЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБЕ 

Субъектілер қызметкерлерінің бұзу фактілері туралы басшыны ақпараттандыру рəсімінен 
құралады.»;

мынадай мазмұндағы 11-1)-тармақпен толықтырылсын:
«11-1) ІБЕ ұйымдастыру, іске асыру жəне сақтау мониторингі бойынша ІБЕ жауапты тұлға 

не құрылымдық бөлімше тағайындауды көздейді.
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласында 

ауырлығы орташа, ауыр жəне аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін алынбаған жəне 
жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»;

12-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Жауапты лауазымды тұлғаның не құрылымдық бөлімшенің ішкі бақылауды 

ұйымдастыру бағдарламасына сəйкес мынадай:»;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3- тарау. АЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы»;
14-тармақтың төртінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

15-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4- тарау. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы»;
мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
«16-1. Егер Субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
Субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, Субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті Субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді Субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша Субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды Субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талап-
тарды оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті 
Субъектінің лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты 
орындаудан біржақты бас тарту туралы Субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, 
рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптар-
ды сақтамағаны үшін Субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы 
ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына Субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5- тарау. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын 

зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды 
зерделеу бағдарламасы»;

17-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы АҚ/
ТҚҚ туралы Заңның 4-бабының  5 тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып 
табылады.»; 

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. АҚ/ТҚҚ туралы Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент 

операцияларының мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты 
субъект қазақша немесе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Субъектілер қызметкерлерін АЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша даярлау жəне оқыту 

бағдарламасы».
2. «Аудиторлық ұйымдарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9967 тіркелген, 2015 жылғы 29 қаңтарда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 
жылғы 27 қарашадағы № 526 бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Аудиторлық ұйымдарға арналған қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарында: 

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1 – тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. ІБЕ АҚ/ТҚҚ туралы Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.»;
8 жəне 9-тармақтар алып тасталсын;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. ІБЕ іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі субъектілері 

қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды 
ұйымдастыру бағдарламасы»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) жауапты тұлға не құрылымдық бөлімше қызметінің сипаттамасын қоса алғанда ішкі 

бақылауды ұйымдастыру тəртібінен, сонымен қатар АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге 
асыру барысында Субъектілердің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл рəсімінен;

4) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 
қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

5) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды 
Субъектілердің күдікті операция ретінде тану рəсімінен;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен»;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімінен;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қосқанда, клиентті тиісінше 
тексеру нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жа-
татын ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар, сонымен қатар күдікті операциялар 
туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше 
операцияларды зерделеу нəтижелерін құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімінен.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға берілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, басшының қолы жəне мөрімен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында жазылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында:
ақпаратты уəкілетті органға беру нөмірі мен күні;
хаттаманы жіберу негізі;
уəкілетті органның ҚМ-1 нысанын қабылдауы/қабылдамауы туралы хабарлама нөмірі 

мен күні.
7) Субъектілердің қызметкерлері оларға белгілі болған АЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБЕ 

Субъектілер қызметкерлерінің бұзу фактілері туралы басшыны ақпараттандыру рəсімінен 
құралады.»;

мынадай мазмұндағы 11-1)-тармақпен толықтырылсын:
«11-1) ІБЕ ұйымдастыру, іске асыру жəне сақтау мониторингі бойынша ІБЕ жауапты тұлға 

не құрылымдық бөлімше тағайындауды көздейді.
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласында 

ауырлығы орташа, ауыр жəне аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін алынбаған жəне 
жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»;

12-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Жауапты лауазымды тұлғаның не құрылымдық бөлімшенің ішкі бақылауды 

ұйымдастыру бағдарламасына сəйкес мынадай:»;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3- тарау. АЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы»;
14-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

15-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4- тарау. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы»;
мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
«16-1. Егер Субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
Субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, Субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті Субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді Субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша Субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды Субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талаптарды 
оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті Субъектінің 
лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы Субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптар-
ды сақтамағаны үшін Субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы 
ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына Субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын 

зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды 
зерделеу бағдарламасы»;

17-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы АҚ/
ТҚҚ туралы Заңның 4-бабының  5-тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып 
табылады.»; 

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. АҚ/ТҚҚ туралы Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент 

операцияларының мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты 
Субъект қазақ немесе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Субъектілер қызметкерлерін АЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша даярлау жəне оқыту 

бағдарламасы».
3. «Кредиттік серіктестіктерге арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық 
актілерінің Мемлекеттік тізілімінде № 13688 тіркелген, 2016 жылғы 12 мамырда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 5 сəуірдегі № 161 бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Адвокаттарға жəне заң мəселелері бойынша басқа 
да тəуелсіз мамандарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптарында: 

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1 – тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақтың 1) жəне 6) тармақшалары алып тасталсын;
6 мен 7-тармақтары алып тасталсын;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. ІБҚ Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.»;
10-тармақ алып тасталсын;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. ІБҚ іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі субъектілері 

қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды 
ұйымдастыру бағдарламасы»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) жауапты тұлға не құрылымдық бөлімше қызметінің сипаттамасын қоса алғанда ішкі 

бақылауды ұйымдастыру тəртібінен, сонымен қатар АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге 
асыру барысында Субъектілердің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл рəсімінен;

2) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 
қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды 
Субъектілердің күдікті операция ретінде тану рəсімінен;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен»;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімінен;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қосқанда, клиентті тиісінше 
тексеру нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жа-
татын ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар, сонымен қатар күдікті операциялар 
туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше 
операцияларды зерделеу нəтижелерін құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімінен.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға берілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, басшының қолы жəне мөрімен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында жазылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында:
ақпаратты уəкілетті органға беру нөмірі мен күні;
хаттаманы жіберу негізі;
уəкілетті органның ҚМ-1 нысанын қабылдауы/қабылдамауы туралы хабарлама нөмірі 

мен күні.
7) Субъектілердің қызметкерлері оларға белгілі болған АЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБЕ 

Субъектілер қызметкерлерінің бұзу фактілері туралы басшыны ақпараттандыру рəсімінен 
құралады.»;

мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
«12-1. ІБЕ ұйымдастыру, іске асыру жəне сақтау мониторингі бойынша ІБЕ жауапты тұлға 

не құрылымдық бөлімше тағайындауды көздейді.
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласында 

ауырлығы орташа, ауыр жəне аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін алынбаған жəне 
жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»;

13-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»; 

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3- тарау. АЖ/ТҚ тəуекелін басқару бағдарламасы»;
16-тармақтың төртінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

17-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Клиенттерді сəйкестендіру бағдарламасы»;
мынадай мазмұндағы 19-1-тармақпен толықтырылсын:
«19-1. Егер Субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
Субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, Субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті Субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді Субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша Субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талаптарды 
оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті Субъектінің 

лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы Субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптар-
ды сақтамағаны үшін Субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы 
ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына Субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын 

зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды 
зерделеу бағдарламасы»;

20-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабының 5-тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып табылады.»; 

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 

мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты Субъект қазақ не-
месе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Субъектілер қызметкерлерін АЖ/ТҚҚ мəселелері бойынша даярлау жəне оқыту 

бағдарламасы».
4. «Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мəмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық 

қызметтер көрсететін дара кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғаларға арналған қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушысының 2016 жылғы 
28 сəуірдегі № 205 бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін(Нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13763 тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде 2016 жылғы 20 маусымда жарияланды):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылжымайтын мүлікті сатып  алу-сату мəмілелерін 
жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кəсіпкерлерге жəне заңды 
тұлғаларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 
қойылатын талаптарында: 

3-тармақтың 1) жəне 6) тармақшалары алып тасталсын;
5 мен 6-тармақтары алып тасталсын;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. ІБҚ Заңның 11-бабы 3-тармағына сəйкес бағдарламаларды қамтиды.»;
2-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-бөлім. ІБҚ іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі субъектілері 

қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды 
ұйымдастыру бағдарламасы»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазалсын:
«10. АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) жауапты тұлға не құрылымдық бөлімше қызметінің сипаттамасын қоса алғанда ішкі 

бақылауды ұйымдастыру тəртібінен, сонымен қатар АЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды жүзеге 
асыру барысында Субъектілердің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл рəсімінен;

2) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 
қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды 
Субъектілердің күдікті операция ретінде тану рəсімінен;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімінен;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қосқанда, клиентті тиісінше 
тексеру нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жа-
татын ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар, сонымен қатар күдікті операциялар 
туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше 
операцияларды зерделеу нəтижелерін құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімінен.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға берілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, басшының қолы жəне мөрімен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында жазылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтерінің есебі журналында:
ақпаратты уəкілетті органға беру нөмірі мен күні;
хаттаманы жіберу негізі;
уəкілетті органның ҚМ-1 нысанын қабылдауы/қабылдамауы туралы хабарлама нөмірі 

мен күні.
7) Субъектілердің қызметкерлері оларға белгілі болған АЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБЕ 

Субъектілер қызметкерлерінің бұзу фактілері туралы басшыны ақпараттандыру рəсімінен 
құралады.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын: 
«10-1. ІБҚ іске асыру жəне сақтау бойынша ІБҚ жауапты тұлға не құрылымдық бөлімше 

тағайындауды көздейді. 
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстары не ауырлығы орташа, ауыр немесе аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін 
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»; 

11-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»;

14-тармақтың төртінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

15-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
«16-1. Егер Субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
Субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, Субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті Субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді Субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша Субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды Субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талаптарды 
оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті Субъектінің 
лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы Субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді Субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптар-
ды сақтамағаны үшін Субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы 
ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен Субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына Субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
17-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабының 5-тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып табылады.»; 

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 

мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты Субъект қазақ не-
месе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.».

5. «Лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі 
бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің міндетін атқарушысының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 704 бұйрығына мына-
дай толықтырулар енгізілсін(Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14708 тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 
3 ақпанда жарияланды):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз 
жүзеге асыратын дара кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарда: 

2-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
2-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-бөлім. ІБҚ іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі субъектілері 

қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды 
ұйымдастыру бағдарламасы»;

5, 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде субъект функцияларын сипаттауды қоса алғанда, 

ішкі бақылауды ұйымдастыру рəсімін;
2) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 

қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды күдікті 
ретінде тану рəсімін;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімін;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-
серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-
ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін 
құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімін қамтиды.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға жіберілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, субъектінің қолымен жəне мөрмен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында жүзеге асырылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында:
уəкілетті органға ақпаратты беру нөмірі мен күні;
хабарлама беру негіздемесі;
уəкілетті органның ФМ-1 нысанын қабылдағаны/қабылдамағаны туралы хабарламаның 

нөмірі мен күні тіркеледі;
7) субъект қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБҚ-ны бұзу фактілері 

өздеріне белгілі болғандығы туралы қызметкерлердің бірінші басшысын хабардар ету рəсімі;
6. ІБҚ іске асыру жəне сақтау бойынша ІБҚ жауапты лауазымды тұлға не құрылымдық 

бөлімше тағайындауды көздейді. 
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстары не ауырлығы орташа, ауыр немесе аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін 
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»;

7-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»;

8-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

9-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
«11-1. Егер субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талаптарды 
оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті субъектінің 
лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптарды 
сақтамағаны үшін субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
12-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабының 5-тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып табылады.»; 

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
« 14. Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 

мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты субъект қазақ не-
месе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.».

6. «Ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы  іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау 
қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің міндетін атқарушысының 2017 жылғы 5 қаңтардағы № 5 бұйрығына мынадай 
толықтырулар енгізілсін(Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14706 тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 
3 ақпанда жарияланды):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарында: 

(Соңы 14-бетте) 
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2-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-бөлім. ІБҚ іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі субъектілері 

қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды 
ұйымдастыру бағдарламасы»;

5, 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде субъект функцияларын сипаттауды қоса алғанда, 

ішкі бақылауды ұйымдастыру рəсімін;
2) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 

қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды күдікті 
ретінде тану рəсімін;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімін;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-
серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-
ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін 
құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімін қамтиды.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға жіберілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, субъектінің қолымен жəне мөрмен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында жүзеге асырылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында:
уəкілетті органға ақпаратты беру нөмірі мен күні;
хабарлама беру негіздемесі;
уəкілетті органның ФМ-1 нысанын қабылдағаны/қабылдамағаны туралы хабарламаның 

нөмірі мен күні тіркеледі;
7) субъект қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБҚ-ны бұзу фактілері 

өздеріне белгілі болғандығы туралы қызметкерлердің бірінші басшысын хабардар ету рəсімі;
6. ІБҚ іске асыру жəне сақтау бойынша ІБҚ жауапты тұлға не құрылымдық бөлімше 

тағайындауды көздейді. 
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстары не ауырлығы орташа, ауыр немесе аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін 
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»;

7-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»;

9-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

10-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
«12-1. Егер субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға, КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талаптарды 
оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті субъектінің 
лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптар-
ды сақтамағаны үшін субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы 
ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
13-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабының 5-тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып табылады.»; 

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
« 15. Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 

мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты субъект қазақ не-
месе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.».

7. «Бағалы металдармен, асыл тастармен жəне олардан жасалған зергерлік бұйымдармен 
операцияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар үшін қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушысының  2017 жылғы 5 қаңтардағы 
№ 6 бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде  № 14705 тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде 2017 жылғы 6 ақпанда жарияланды):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бағалы металдармен, асыл тастармен жəне олардан 
жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер жəне 
заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына 
қойылатын талаптарда: 

2-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ішкі бақылау қағидаларын іске асыру жəне сақтау үшін жауапты қаржы мониторингі 

субъектілері қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі 
бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы»;

5, 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде субъект функцияларын сипаттауды қоса алғанда, 

ішкі бақылауды ұйымдастыру рəсімін;
2) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою шараларды 

қабылдау, жеке тұлғаға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, ақшамен жəне (немесе) 
өзге де мүлікпен операция жасаудан бас тарту жəне клиентпен іскерлік қатынастарды орна-
туды тоқтату рəсімінен;

3) зерделеуге жататын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды күдікті 
ретінде тану рəсімін;

4) Клиенттің қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипат-
тамалары бар операцияларды күдікті ретінде тану рəсімінен;

5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы, клиентпен іскерлік қатынастарды 
орнатудан бас тарту, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен жəне (немесе) өзге де 
мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту фактілері туралы, уəкілетті органға мəліметтерді, 
ақпаратты жəне құжаттарды беру үшін қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқамалары мен регламенттерін қоса алғанда, уəкілетті 
органға ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі ша-
ралар туралы мəліметтер мен ақпараттар беру рəсімін;

6) клиенттің дерекнамасын жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса, клиентті тиісінше тек-
серу нəтижелері бойынша алынған құжаттар мен мəліметтерді, қаржы мониторингіне жататын 
операциялар, оның ішінде күдікті операциялар туралы құжаттар мен мəліметтерді, сондай-
ақ барлық күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларды зерделеу нəтижелерін 
құжаттық тіркеу жəне сақтау рəсімін қамтиды.

Қаржы мониторингіне жататын жəне уəкілетті органға жіберілетін операцияларды құжаттық 
тіркеу нөмірленген, тігілген, субъектінің қолымен жəне мөрмен бекітілген қаржы мониторингіне 
жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында жүзеге асырылады.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер есебінің журналында:
уəкілетті органға ақпаратты беру нөмірі мен күні;
хабарлама беру негіздемесі;
уəкілетті органның ФМ-1 нысанын қабылдағаны/қабылдамағаны туралы хабарламаның 

нөмірі мен күні тіркеледі;
7) субъект қызметкерлері жол берген КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы, ІБҚ-ны бұзу фактілері 

өздеріне белгілі болғандығы туралы қызметкерлердің бірінші басшысын хабардар ету рəсімі;
6. ІБҚ іске асыру жəне сақтау бойынша ІБҚ жауапты лауазымды тұлға не құрылымдық 

бөлімше тағайындауды көздейді. 
Жауапты тұлғаның лауазымына жоғарғы білімі жоқ, экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстары не ауырлығы орташа, ауыр немесе аса ауыр қасақана жасалған қылмыстары үшін 
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар тұлға тағайындалмайды.»;

7-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Клиент операцияларын күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларға, 

қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді қаржыландырудың 
типологияларына, схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін сипаттамалары бар 
операцияларға жатқызу туралы шешімдер қабылдауды»;

9-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«операциялардың (іскерлік қатынастардың) мониторингі нəтижесі мен клиент (клиенттер 

тобы) туралы ақпараттарды жаңартуына қарай клиенттің (клиенттер тобының) тəуекел дəрежесі 
субъектімен қайта қаралады.»; 

10-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абазцы мынадай редакцияда жазылсын:
«клиент шетелдiк жария лауазымды тұлғаның отбасы мүшесі, жақын туысы болып 

табылған;»;
мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
«12-1. Егер субъект КЖ/ТҚҚ туралы Заңға сəйкес шарт негізінде өзге тұлғаға КЖ/ТҚҚ тура-

лы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) тармақшаларында көзделген шараларды 
субъект клиенттеріне қатысты қолдануды тапсырса, субъект мұндай тұлғалармен өзара іс-
қимыл қағидаларын əзірлейді, ол мыналарды қамтиды:

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектілердің шарт жасау рəсімін со-
нымен қатар сондай шарт жасауға уəкілетті субъектінің лауазымды тұлғаларының тізімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектінің арасындағы шартқа сəйкес 
клиентті (оның өкілін) жəне бенефициарлық меншік иесін сəйкестендіру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен сəйкестендіру өткізу кезінде алынған 
мəліметтерді субъектінің беру мерзімі мен рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді субъектіге беру 
мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, сəйкестендіру бойынша талаптарды, сондай-ақ 
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша субъектінің қабылдаған шараларының сақталуын 
бақылауды субъектінің жүзеге асыру рəсімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен олар сəйкестендіру бойынша талаптарды 
оның ішінде алынған мəліметтерді, сондай-ақ мұндай шешім қабылдауға уəкілетті субъектінің 
лауазымды тұлғаларының тізбесін сақтамаған жағдайда олармен шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы субъектінің шешім қабылдауының негіздерін, рəсімін жəне мерзімін;

Сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалардан алынған мəліметтерді субъектіге рəсімін, 
беру мерзімі мен толықтығын қоса алғанда, олардың сəйкестендіру бойынша талаптар-
ды сақтамағаны үшін субъект сəйкестендіру өткізу тапсырған жауапты тұлғалар туралы 
ережелерді;

Сəйкестендіру бойынша талаптарды орындау мақсатында оларға əдістемелік көмек 
көрсету мəселесі бойынша сəйкестендіру өткізу тапсырылған тұлғалармен субъектілердің 
өзара іс-қимыл рəсімін;

Өзара іс-қимыл қағидаларына субъектінің қосымша шарттар енгізуіне рұқсат етіледі.»;
13-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Клиенттердің күрделі, ерекше ірі жəне басқа да ерекше операцияларын зерделеуді қоса, 

клиенттердің операцияларына мониторинг жүргізу жəне оларды зерделеу бағдарламасы 
Заңның 4-бабының 5-тармағында көрсетілген операцияларды анықтау болып табылады.»; 

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
« 15. Заңның 4-бабы 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарында көрсетілген клиент операцияларының 

мониторингі нəтижесінде анықталғандар туралы мəліметтер мен ақпаратты субъект қазақ не-
месе орыс тілдерінде уəкілетті органға ФМ-1 нысаны бойынша ұсынады.».

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16017 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 маусым         №411     Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап пайда болған қарым-қатынастарға 
таратылады.

Қазақстан Республикасының  Инвестициялар 
жəне даму министрі  Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
__________________ Б.Сұлтанов __________________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы «____» __________  2017 жылғы «____» _________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 30 маусымдағы №411 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының 

тізбесі

1. «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асы-
румен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 24 
ақпандағы № 166 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде  
№ 11540 болып тіркелген, 2015 жылғы 27 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушы-
лар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді 
субсидиялау қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 1-1 тармақпен толықтырылсын:
«Ресей Федерациясы аумағында орналасқан Қазақстан Республикасы темір жол учаскелері 

мен Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан Ресей Федерациясы темір жол учаскелері 
бойынша өтетін əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын субсидиялау тəртібі 2017 жылғы 13 
маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңымен ратификацияландырылған 1996 жылғы 18 
қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Темір жол көлігі кəсіпорындарының, мекемелері мен ұйымдарының қызметін құқықтық реттеудің 
ерекшеліктері туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамасына сəйкес бекітілетін 
теміржол жолаушылар тасымалдарын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының 
шығыстарын субсидиялау қағидаларына сəйкес айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 13-1 тармақпен толықтырылсын:
«Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергiлiктi 

атқарушы органдарымен əлеуметтік маңызы бар ауданаралық (облысішілік қаларалық) 
жəне қала маңындағы қатынастар бойынша тасымалдауды ұйымдастыру жағдайында 
жолсеріктердің, поезд локомотив бригадалары бастықтарының еңбекақысын төлеу қоры, 
əлеуметтік аударымдар, вагондарды сумен жəне отынмен жабдықтау, вагондарды дерати-
зациялау, дезинсекциялау, дезинфекциялау, перрондарды жалға алу бойынша қызметтер, 
теміржол вокзалдарында анықтама-ақпараттық қызметтер, жұмсақ жиналмалы мүкəммалдарды 
жуу жəне химиялық тазалау, жолаушылар вагондары үшін мүкəммал жəне жабдықтарды са-
тып алу жəне күтіп-ұстау, медициналық қызметтер (жолсеріктердің, поездың жəне локомотив 
бригадалары), жалпы қолданыстағы вокзал үй-жайына кіру бойынша қызметтер ұзақ мерзімді 
субсидиялауға жатады.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«21. Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша олардың техникалық қызмет көрсету 

жəне жоспарлы жөндеу түрлерін енгізе отырып жолаушыларды тасымалдау кезінде тартылған 
вагондарды сатып алуға, жалға алуға жəне күтіп-ұстауға шығыстарды растайтын құжаттар 
мыналар болып табылады: 

1) жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын вагондарға техникалық қызмет көрсету, 
сондай-ақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жəне 8 көлемінде вагондарға техникалық қызмет көрсету жəне 
(күрделі жөндеу жұмыстары, деполық жөндеу жұмыстары, тиімді пайдалану мерзімін ұзарту 
күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жəне күрделі қалпына келтіру жөндеу жұмыстары) 
жөндеу жұмыстары бойынша қызметтерді жүзеге асыратын тасымалдаушымен ұйымдар 
арасында есептік кезеңнің əр айға бірінші күніндегі жағдай бойынша өзара есеп айырысу-
ларды салыстыру актісі; 

2) жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын вагондарды жалға алу бойынша қызметтерді 
ұсынатын тасымалдаушы мен ұйымдар арасында (есептік кезеңнің əр айға бірінші күніндегі 
жағдай бойынша) өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін; 

3) вагондарды сатып алу жəне күтіп ұстауға, жалға беру шығыстары бойынша шот-
фактуралар, есептелген амортизация ведомосты жəне оны есептік кезеңіндегі шығыстарға 
жатуы, электроэнергия жəне дизельді жанармай шығыстары бойынша орындалған жұмыстар 
актісі жəне шот-фактуралар;

4) вагондарды сатып алынған ұйымнан төлем шоттарын (субсидияланған сомасын 
тасымалдаушының есебіне аударылғаннан кейін) 7 банкт күн ішінде ұсынысы вагондарды 
сатып алу жөніндегі төлем тапсырмасының түпнұсқасы;

5) кредит шарттарының көшірмелерін жəне қаржы лизинг туралы шарттарын сатып алы-
натын вагондарды ай сайынғы төлем кестесімен қоса беріліп отырған қосымшаларды жасауға 
шаралары бойынша ұсынылған қосымша шегінде куəлəндырылған;

6) осы Қағидалардың 13 жəне 13-1 тармақтарында көрсетілген шығыстарды растайтын 
өзге де құжаттар.»;

1 жəне 2-қосымшалар осы тізбеге 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асы-

ратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау 
əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы  24 ақпандағы № 167 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11541 болып тіркелген, 2015 жылғы 27 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар 
тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау 
көлемдерін айқындау əдістемесінде:

мынадай мазмұндағы 1-1 тармақпен толықтырылсын:
«Ресей Федерациясы аумағында орналасқан Қазақстан Республикасы темір жол учаскелері 

мен Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан Ресей Федерациясы темір жол учаскелері 
бойынша өтетін əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын субсидиялау көлемі 2017 жылғы 13 
маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңымен ратификацияландырылған 1996 жылғы 18 
қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Темір жол көлігі кəсіпорындарының, мекемелері мен ұйымдарының қызметін құқықтық реттеудің 
ерекшеліктері туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамасына сəйкес бекітілетін 
теміржол жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын 
субсидиялау көлемдерін айқындау əдістемесіне сəйкес айқындалады.»;

6 - тармақта:
13) тармақша мынандай редакцияда жазылсын:
«13) жұмсақ жиналмалы мүкəммалды жуу жəне жөндеу бойынша;»;
15) тармақша мынандай редакцияда жазылсын:
«15) вагондарды жұмсақ жəне басқа да мүкəммалмен жабдықтау бойынша;»;
11- тармақ мынандай редакцияда жазылсын:
«11. Тасымалдаушының шығыстарын есептеу мынадай бөлімдерден тұрады:
вагондардың түрлері бойынша жолаушы поезының нақты əрбір маршруты бойынша 

тасымалдаушының тура өндірістік шығындарын анықтау;
вагон айналымынан үлес салмағы бойынша үстеме шығыстар жəне маршруттар бойынша 

кезең шығыстарын есептеу жəне бөлу.
Магистралдық темір жол желісі қызметіне (бұдан əрі – МТЖ) шығыстарды есептеу мына 

формуламен анықталады:  
1) төмендететін коэффициентсіз:
Rмтж = Vваг-км *Pмтж
2) төмендететін коэффициентпен:
Rмтж = Vваг-км *Pмтж *kмтж
мұндағы:
Rмтж – МТЖ пайдалану қызметі үшін шығыстар;
Vваг-км – жоспарланған кезеңге вагон-км (ваг-км) көлемі;
Pмтж– МТЖ пайдалану қызметі үшін тариф, теңге;
kмтж – уақытша төмендететін коэффициент (бұдан əрі - УТК).
Локомотивпен тартуды ұсыну қызметі үшін шығыстарды есептеу мынадай формулалар 

бойынша 2 кезеңмен анықталады:
1-кезең: Поезд бойынша қызметтің құны
Rлок= (Vтеп.лок.сағ *Pтеп.лок.сағ) + (Vэлек.лок.сағ *P лек.лок.сағ)
мұндағы:
Rлок – поезд бойынша локомотивпен тартуды ұсыну қызметі үшін шығыстар;
Vтеп.лок.сағ – тепловозбен тарту жоспарланған локомотив-сағаттың саны;
Pтеп.лок.сағ – тепловозбен тарту қызметі үшін тариф, теңге;
Vэлек.лок.сағ – электровозбен тарту жоспарланған локомотив-сағаттың саны;  Pэлек.лок.

сағ – электровозбен тарту қызметі үшін тариф, теңге.
2-кезең: Вагон түрлері бойынша қызметтің құны
 Rваг.лок.= Rлок /VQi поездың вагон-км.* VQi вагонның вагон-км.
мұндағы:  Rваг.лок – поезд құрамында қатынайтын i–түрі немесе вагондар тобы бойын-

ша қызмет құны, теңге
Rлок – поезд бойынша қызмет құны, теңге
VQi поезд ваг-км. – ҚР аумағы бойынша жоспарланған кезеңге поезд жүрісі, ваг/км.
VQi ваг. ваг-км. – ҚР аумағы бойынша жоспарланған кезеңге поезд құрамында қатынайтын 

тиісті вагон жүрісі, ваг/км.
Жылжымалы құрам жалға алынған парк шығыстарының есебі:
Поездарды құру үшін жылжымалы құрам паркі есебі (резервте барды есепке ала отырып) 

мынадай формулалармен қажетті вагон түрі бойынша анықталады:
Жолаушылар вагондарына:
Rваг. жалға алу = (Nваг.* Nқұрам.* kрезерв* Nжалға алу күндері kпаркі* Pваг. жалға алу.)/ 

VWi dfu-rv* VQi dfu-rv
Электрсекциялар жəне дизельді поездар вагондары:
Rваг. жалға алу = [(Nваг+ kрезерв.)* Nқұрам. * Nжалға алу күндері *kпаркі* Pваг. жалға 

алу]/ / VW i ваг-км* VQ i ваг-км;
 мұндағы:  Rваг. жалға алу – вагондарды жалға берген қызметіне шығыстар;
Nваг – құрамдағы вагондар саны;
Nқұрам – құрамдағы қажетті саны;
kрезерв – вагондардың міндетті резервті коэффициенті: жолаушылар вагондары бойынша 

1,07 тең (айналымдағы барлық вагондар санынан 7%); электросекция жəне дизельді поездар 
бойынша 3 вагонға тең (бас, моторлы жəне тіркелмелі);

Nжалға алынған күндер – жоспарланған кезеңге жалға алынған күндер саны;
kпаркі – жалға алынған жолаушылар жылжымалы құрамын пайдалану коэффициенті 

0,7 мөлшерінде;
VQi ваг-км – ҚР аумағы бойынша жоспарланған кезеңге поезд құрамында қатынайтын 

тиісті вагон жүрісі, ваг/км.;
VWi ваг-км – бүкіл жол бойында жоспарланған кезеңге поезд құрамында қатынайтын 

тиісті вагон жүрісі;
Pвагонды жалға алу – осы Əдістеменің 37-тармағымен орнатылған тəртіпте анықталатын 

тиісті үлгідегі бір вагонды жалға алу тарифі, ваг.тəулік үшін теңге.
 Nқұрам = Zn * Vқұрам

мұндағы:  Nқұрам – қажетті құрам саны;
Zn – тəулік ішінде жөнелтілетін поездар саны;
Vқұрам – жолаушылар құрамының айналымы, тəулігіне.
Vқұрам жолаушылар құрамы айналымының уақыты жəне поездарды жөнелту жиілігінің Zn 

коэффициенті бойынша нақты бағытқа қызмет көрсету үшін Nқұрам құрамының қажетті санын 
анықтауға болады:

Поездардың күнделікті рейске жөнелтілуі кезінде Zn= 1 коэффициенті қолданылады, 
поездардың күн ара жөнелтілуі кезінде Zn = 0,5, жəне тағы сол сияқты.  Жолаушылар құрамының 
айналымы – бұл Vқұрам, құрамның құрылған пунктінен рейске жөнелтілген сəттен бастап 
құрылған пунктіне қайтып оралғанға дейін толық тəулікпен есептеледі.

мұндағы:
t1t2– құрамның құрылған пунктінде жəне айналым пунктінде тиісінше тұру уақыты, сағат;
l – құрылу пунктінен айналым пунктіне дейінгі қашықтық, км;
vm1vm2– тиісті құрылу пунктінен айналым пунктіне дейінгі жəне кері поезд жүруінің 

маршруттық жылдамдығы, км/сағат.
Кезең шығыстарын қоса алғандағы жолаушыларды тасымалдаумен байланысты 

тасымалдаушы шығыстарының есебі.
R жолауш. тасымал.= (RW тікелей + RW үстеме+RW кезең шығыстары) *
            (VQiваг-км)

(VWiваг-км)+RQ тікелей
мұндағы:
Rжолауш. тасымал. – Қазақстан Республикасының шекарасындағы кезең шығыстарын 

қоса алғандағы жолаушыларды тасымалдауға байланысты тасымалдаушының шығыстары.
RWтікелей – тасымалдаушының бүкіл жол бойында жұмсайтын өнім (поезд, вагон түрі) 

бірлігі үшін шығыстарды қоса алғандағы өндірістің негізгі тікелей шығыстары:
жолаушылар поездарында вагондарға қызмет көрсету: жолсеріктердің, поезд, локомотив 

бригадалары бастықтарының (электр секция жəне дизельдік поездар бойынша) жалақысы, 
əлеуметтік салық жəне əлеуметтік аударымдар;

жеке жылжымалы құрамды күрделі жəне деполық жөндеу;
техникалық қызмет көрсету (1, 2, 3, жəне тағы сол сияқты көлемінде);
биоəжетханаларды ассенизаторлық тазалау;
жолаушыларды тасымалдау бойынша қызмет көрсетуге тікелей тартылған активтердің 

(вагондардың амортизациясы) амортизациялық аударымдары;
жұмсақ жиналмалы мүкəммалды жуу жəне химиялық тазалау;
жолаушылар вагондарын дезинфекциялау, дезинсекциялау дератизациялау;
жолаушылар вагондары үшін мүкəммал мен жабдықтарды сатып алу жəне ұстау;
өрт қауіпсіздігі (өрт сөндіргішті қуаттандыру);
вагондардың басқа поездарда жүруі;
нысанды киімді сатып алу;
медициналық қызметтер;
жолаушыларды, жұмысшыларды (жолсеріктерді) сақтандыру;
электросекцилардың жəне дизелдік поездардың жұмысы;
электросекциларды жəне дизелдік поездарды рейске даярлау жəне сүйемелдеу;
RQ тікелей – тасымалдаушының тек қана Қазақстан Республикасының шекарасында ғана 

жұмсайтын өнім (поезд, вагон түрі) бірлігі үшін шығыстарды қоса алғандағы өндірістің негізгі 
тікелей шығыстары:

жолаушыларға қызмет көрсету (анықтамалық-ақпараттық қызмет құны);
тасымалдаумен байланысты өндірістік ғимараттарға, құрылыстарға жəне жолаушылар 

шаруашылығындағы жабдықтарға қызмет көрсету: жалпы қолданыстағы вокзал ғимараттарына 
кіру бойынша қызметтер;

жолаушылар вагондарын сумен жəне отынмен жабдықтау;
RW үстеме – персоналға қызмет көрсетумен байланысты үстеме шығыстар.
RW кезең шығыстары – кезең шығыстары: салықтарды есепке алғандағы өндірістік 

сипаттағы əкімшілік жəне жалпы шаруашылық шығыстар.»;
12- тармақ мынандай редакцияда жазылсын:
«12. Бүкіл жол бойында тасымалдаушы жұмсайтын өндірістің негізгі тікелей шығыстары 

мынадай формула бойынша анықталады:
RW тікелей= Rж.а.+ Rəлеу.ауд.+ Rжөнд.+ Rтқ+ Rбиоəжет+ R вагон тозуы+ Rси/сангиг+ 

Rкір жуу/хим.тазалау + Rдезинфекция/дезинсекция/дератизация+ Rөрт сөнд. заряды+ 
Rжүріс + Rшар.жүріс + Rнысанды киім + Rрейс алды.қарау/проф.қарау+ Rсақтан.+ R 

элэнергия + R дизтопл.поезд
мұндағы:  
RWтікелей – тасымалдаушының бүкіл жол бойында жұмсайтын өнім (поезд, вагон түрі) 

бірлігі үшін шығыстарды қоса алғандағы өндірістің негізгі тікелей шығыстары;
Rж.а – еңбекті төлеу қоры;
Rəлеу.ауд. – əлеуметтік аударымдар;
Rжөнд. – жоспарлы кезеңдегі күрделі/деполық жөндеу шығыстары;
Rтқ – жолаушылар вагондарына, электрсекцияларына жəне дизель поездарына техникалық 

қызмет көрсету шығыстары;
Rбиоəжет – биоəжетханаларды ассенизаторлық тазалау шығыстары;
R вагон тозуы – вагондарды амортизациялау шығыстары;
Rси/сангиг – вагондарды (поездарды) экипировкалау үшін алмалы-салмалы мүліктер, 

санитарлық тазалық жəне санитарлық тазалау құралдарын сатып алу шығыстары;
Rкір жуу/хим.тазалау – жұмсақ алмалы-салмалы мүліктерді жуу жəне химиялық тазалау 

шығыстары;
Rдезинфекция/дезинсекция/дератизация – жолаушылар вагондарын, электрсекциялар-

ды жəне дизель поездарды дезинфекция, дезинсекция жəне дератизациялау шығындары;
Rөрт сөнд. заряды – жоспарлы кезеңдегі өрт сөндіргіштерді зарядтау шығыстары;
Rжүріс – бөтен поездар құрамында вагоннын жүру шығыстары;
Rшар.жүріс – электросекциялар мен дизель поездардың шаруашылық қажеттіліктеріне 

байланысты жүру шығыстары;
Rнысанды киім – жолсеріктерді, поезд басшыларын, локомотив бригадаларын (электро-

секциялар мен дизель поездар үшін) формалық киіммен қамтамасыз ету шығыстары;
Rрейс алды.қарау/проф.қарау – рейс алдында жəне профилактикалық медециналық 

байқау шығыстары;
Rсақтан. – жұмыс берушінің жұмыскерлер алдында азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

сақтандыру шығыстары;
R элэнергия – электросекциялардың жұмыс істеуіне қажетті электр энергиясына 

шығыстары;
R дизтопл.поезд – поезд жұмысына қажетті дизель отынына шығыстар;
Жолаушылар поезында вагондарға қызмет көрсету: жолсеріктердің, поезд, локомотив 

бригадалары бастықтарының жалақысы (электрсекциялар жəне дизельдік поездар бойынша), 
əлеуметтік салық жəне əлеуметтік аударымдар.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Жұмсақ жиналмалы мүкəммалдарын жуу жəне химиялық тазалауға жоспарланған 

шығыстар көлемі мынадай формула бойынша жұмсақ жиналмалы мүкəммалдарды жуу мен 
химиялық тазалаудың жоспарланған көлемін есептеу жолымен жүзеге асырылады:

Rжуу/хим.тазалау = nси * Nваг. * Nжағд. * mмси * n-өңдеу * Nimec * Р жуу
мұнда:
R жуу/хим.тазалау – осы Əдістемеге 6-қосымшаға сəйкес жұмсақ жиналмалы 

мүкəммалдарын жуу жəне химиялық тазалауға арналған шығыстар;
Pжуу – осы Əдістеменің 37-тармағымен орнатылған тəртіпте анықталатын өңдеу түріне 

сəйкес тариф, теңге/кг.»;
1, 2, 6-қосымшалар осы тізбеге 3, 4, 5-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.
3.  «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы бойынша 

көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін айқындау əдістемесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы  24 ақпандағы № 186 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12922 болып тіркелген, 2016 жылғы 11 ақпанда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар 
тасымалы бойынша көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін 
айқындау əдістемесін осы тізбеге 6-қосымшаға сəйкес бекітілген редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 1- қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау 

қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды 
орындау туралы ай сайынғы есеп 

 20 __ жылғы _________ 

Ке
зе

ң 
(а

й)
П

ое
зд

ы
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ы
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іс
і,

мы
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Ж
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ш
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р 
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ң.

ж
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Та
сы

ма
лд

ан
ға

н 
жо
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уш

ы
-

ла
р,

 м
ы

ң.
 а

да
м 

Х
ал

ы
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са
ны

, а
да

м/
ва

го
н

Тасымалдау шығыстары, 
мың.теңге

Ш
ы

ғы
с-

та
рд

ы
ң 

ба
рл

ы
-ғ

ы
мы

ң.
 т

ең
ге

М
ТЖ

Ж
 қ

ы
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ет
і
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мо
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ар
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ы
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 ж
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у
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го

нд
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ды
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ы

п 
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го

н-
да

рд
ы

 ұ
ст

ау

Ба
сқ

а ш
ы

ғы
с-

та
р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Басшы
Бас бухгалтер
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау 

қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдаудың 
орындалуы туралы 

жыл басынан өсу бойынша есеп 
20 __ жылғы ____________

Ке
зе

ң

П
ой

ы
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ң.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
кестенің жалғасы

Тасымалдау жөніндегі шығыстар, мың.
теңге

Шығыстардың 
барлығы

мың.теңге
 

Шығыстарды ұзақ 
мерзімді субсидиялау 
көлемі, мың.теңге

 М
ТЖ

Ж
 

қы
зм

ет
і
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ко
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в-
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у 

қы
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е
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ты
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Ба
сқ
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ж
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л 
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-
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ия

-
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уғ
а 

ж
ат

ад
ы

11 12 13 14
Басшы
Бас бухгалтер 
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 3-қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін 

айқындау əдістемесіне 1-қосымша

Нысан

Вагондарды жұмсақ жиналмалы мүкəммалмен, жиналмалы, сигнал беретін 
жабдықпен, медициналық керек-жарақтармен жəне арнайы киіммен жабдықтау 

нормалары

М
үк

əм
ма

л 
ат

ау
ы Атауы Өлше-

гіш
Пайда-
лану 
мер-
зімі, 
айы

Бір вагонды (поезд) жабдықтау 
нормасы

Ку-
пе

Плац-
карт

Жал-
пы

ҚХР-да 
шығарылған 

вагондар
Ку-
пе

Плац-
карт

Жал-
пы

Ж
ұм

са
қ ж

ин
ал

ма
лы

 
мү

кə
мм

ал

Таза төсекорынға арналған 
қап

дана 12 15 22 0 15 24 0

Кір төсекорынға арналған 
қап

дана 12 15 22 0 15 24 0

Терезе пердесі жұп 12 21 0 2 21 0 2
Күн түсірмейтін перде дана 12 46 46 46 46 46 46
Үстелге арналған майлық дана 6 18 0 0 18 0 0
Кілем төсеніштеріне 
арналған тыс

дана 6 4 0 0 4 0 0

Кілем төсеніштері дана 24 1 0 0 1 0 0
Купелік кілемше дана 24 9 0 0 9 0 0

Ж
ин

ал
ма

лы
 ж

аб
ды

қ

Терезе пердесіне гардина дана 24 21 0 0 21 0 0
Пердеге арналған шыбық дана 24 23 23 23 23 23 23
Маршрутты тақта дана 12 2 2 2 2 2 2
Вагон логотипі дана 36 2 2 2 2 2 2
Вагонның реттік нөмірі дана 12 2 2 2 2 2 2
Балта* дана 36 2 2
Білік-темір дана 36 1 1 1 1 1 1
От жағуға арналған көсеу дана 36 1 1 1 1 1 1
От жағуға арналған қалақ дана 36 1 1 1 1 1 1
Титанға арналған көсеу дана 36 1 1 1 1 1 1
Титанға арналған қалақ дана 36 1 1 1 1 1 1
Сейф дана 36 1 1 1 1 1 1
Əжетхана қағазын ұстағыш дана 12 2 2 2 2 2 2
Қағаз сүлгісін ұстайтын 
диспенсер

дана 12 2 2 2 2 2 2

Сұйық сабынға арналған 
диспенсер

дана 12 2 2 2 2 2 2

Көрнекі ақпарат рамкасы дана 24 10 10 10 10 10 10
Шағымдар мен 
ұсыныстарға арналған 
жəшік

жиынт 36 1 1 1 1 1 1

Өртсөндіргіш дана 36 3 3 3 3 3 3
Шаңсорғыш дана 36 1 0 0 1 0 0
Күл салғыш дана 36 2 2 2 2 2 2
Қоқыс жəшігі дана 36 1 2 2 1 2 2

Ж
ин

ал
ма

лы
 м

үк
əм

ма
л

Ілгіш дана 24 36 0 0 36 0 0
Шаруашылыққа арналған 
шелек

дана 24 4 4 4 4 4 4

Ыдысы бар түрпі дана 12 2 2 2 2 2 2
Швабра дана 12 1 1 1 1 1 1
Дезинфекциялау жəне жуу 
құралдарына арналған 
ыдыс

дана 24 2 2 2 2 2 2

Қалағы бар щетка дана 6 1 1 1 1 1 1
Билеттерге арналған папка дана 24 1 1 1 1 1 1

Ы
ды

с

Ыстық суға арналған 
шəйнек

дана 36 1 1 1 1 1 1

Шай шығаруға арналған 
шəйнек

дана 24 9 6 2 9 6 2

Ыдыстарға арналған 
таратқыш

дана 24 1 1 0 1 1 0

Стакан салғышы бар стакан дана 24 36 20 10 36 20 10
Тəрелке дана 24 20 20 0 20 20 0
Ас үй пышағы дана 24 2 2 1 2 2 1
Ас үй шаңышқысы дана 24 20 20 0 20 20 0
Шай қасық дана 24 36 20 10 36 20 10
Əмбебап ашқыш дана 24 2 2 1 2 2 1
Ыдыс жууға арналған леген дана 24 1 1 1 1 1 1

Си
гн

ал
 

бе
ре

тін
 

жа
бд

ық Қол шамы дана 36 3 3 3 3 3 3
Жалаушалар дана 24 1 1 1 1 1 1
Петарда* дана 36 12 12

М
ед

иц
ин

ал
ық

 ке
ре

к-
жа

ра
 қт

ар

Зембілдер* дана 36 1 1
Авариялық қобдиша дана 12 1 1 1 1 1 1
Ағымды қобдиша дана 12 1 1 1 1 1 1
Педикулезге қарсы төсем * дана 12 1 1
Ф-30 төсемі* дана 12 1 1
Бөлме термометрі дана 12 1 1 1 1 1 1
Жасанды дем алуды 
жасауға арналған құрылғы

дана 24 1 1

Ар
на

йы
 ки

ім Алжапқыш дана 36 2 2 2 2 2 2
Халат дана 12 2 2 2 2 2 2
Резеңке биялайлар дана 1 2 2 2 2 2 2
Брезент қолғаптар дана 12 2 2 2 2 2 2
Аралас қолғаптар дана 12 1 1 1 1 1 1

 * - Есеп жалпы поезд бойынша жүргізіледі, вагондардың үлгілері бойынша бөлу поездағы 
вагондардың жүрісіне тең.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 4-қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін 

айқындау əдістемесіне 2-қосымша

Нысан

«Тальго» вагондары өндірісінің вагондарын жұмсақ жиналмалы мүкəммалмен, 
жиналмалы, сигнал беру жабдығымен, медициналық жабдықпен жəне арнайы 

киіммен жабдықтау нормасы
Мүкəммал 

атауы
Атауы Өл-

шеуіш
Пай-
дала-

ну 
мер-
зімі, 
айы

Тальго өндірісі 
вагондарын жабдықтау 

нормасы

Гр
ан

д

Би
зн

ес

Ту
ри

ст

Ж
ал

пы

Алмалы- 
салмалы 
жұмсақ 
мүлік

Таза төсек орынға арналған қап дана 12 4 4,8 8 0
Кір төсек орынға арналған қап дана 12 4 4,8 8 0
Терезе перделері жұп 12 5 6 5 8
Кілемше төсеніштерге арналған 
тыс

дана 12 3 3 3 3

Кілем төсеніш дана 36 1 1 1 1
Купеге арналған кілемше дана 36 6 7 7 8
Душқа арналған перде дана 6 5 0 0 0
Машруттық тақта дана 30 2 2 2 2
Вагон логотипі дана 36 2 2 2  
Вагонның реттік саны дана 36 2 2 2 2
Өрт сөндіргіш дана 36 1 1 1 1
Шаңсорғыш дана 72 0,5 0,5 0,5 0,5
Қауіпсіздік белбеуі дана 36 5 6 10 12,5

Жиналма 
лы 
мүкəммал

Ілгіш дана 24 20 24 20 0
Шаруашылыққа арналған шелек дана 24 3 3 3 3
Ыдысы бар түрпі дана 12 5 1 1 1
Швабра дана 12     
Жуу құралдарына жəне 
дезинфекциял ауға арналған 
ыдыс

дана 24 1 1 1 1

Қалағы бар шөтке дана 6 1 1 1 1
Отыратын орындарды, 
ковраланды тазалауға арналған 
шөтке

дана 6 2 2 2 2

Билеттерге арналған папка дана 24 1 1 1 1

Ыдыс Ыдыстарға арналған таратқыш дана 24 1 1 1 1
Сигнал 
беру 
жабдығы

Қол шамы дана 36 3 3 3 3
Жалаушалар дана 24 1 1 1 1
Петарда дана 24 6 6 6 6

Медици 
налық 
жабдық 
тар

Тасығыштар дана 36 1 1 1 1
Авариялық қобдиша дана 12 1 1 1 1
Ағымдағы қобдиша дана 12 1 1 1 1
Педикулезге қарсы төсеу дана 12 1 1 1 1
Ф-30 төсемі дана 12 1 1 1 1
Жасанды демалуды жүргізуге 
арналған құрылғы

дана 24 1 1 1 1

Арнайы 
киім

Алжапқыш дана 36     
Халат дана 12 2 2 2 2
Резеңке қолғап дана 1 2 2 2 2

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 5-қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін 

айқындау əдістемесіне 6-қосымша

Нысан
Алмалы жұмсақ мүліктерді жууға жəне химиялық тазартуға шығындар нормасы

Rжуу/хим.тазалау
Өңдеу түрі

 Атауы mмси - салмағы, 
кг

n өңдеу - өңдеу нормасы

Химиялық 
тазалау

Кілем төсеніш 23,63 жылына 2 рет
Купеге арналған кілемше 2,36 жылына 2 рет

Жуу Таза төсек-орынға арналған қап 0,35 аптасына 1 рет
Кір төсек-орынға арналған қап 0,39 аптасына 1 рет
Терезе перделері 0,19 əр рейс сайын
Күн перделері 0.04 əр рейс сайын
Үстелге арналған салфетка 0,15 əр рейсте
Кілемше төсеніштерге арналған 
жапқыш

2,10 əр рейсте

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы  24 ақпандағы № 186 бұйрығымен бекітілген 

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы бойынша 
көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін 

айқындау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы бойынша 
көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін айқындау əдістемесі 
(бұдан əрі – Əдістеме) «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының  14-бабы 2-тармағының 34-22) тармақшасына сəйкес əзірленген 
жəне əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша көрсетілетін жолаушылар тасымалдау 
қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейін айқындайды.

2. Осы Əдістемені қолдану мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түсетін 

кірістер – теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдаудан ақшалай түсімдер;
2) əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша теміржол көлігімен жолаушыларды 

тасымалдауға арналған қолданыстағы бағалар деңгейі – ағымдағы қаржы жылына əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауға арналған заңнамаға сəйкес 
белгіленген бағалар;

3) бюджеттік өтінім – шығыстар көлемін негіздеу үшін кезекті жоспарлы кезеңге бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі жасайтын құжаттар жиынтығы;

4) ең төмен күнкөріс деңгейі – шамасы бойынша ең төмен тұтыну себетiнiң құнына тең, бiр 
адамға арналған ең төмен ақшалай кiрiс;

5) есептік қаржы жылы – жоспарлы кезеңнің ағымдағы қаржы жылының алдындағы жыл;
6) жоспарлы кезең – ағымдағы қаржы жылынан кейінгі үш қаржы жылы;
7) тасымалданған жолаушылар – тасымалдаудың орташа қашықтығын есепке ала оты-

рып, əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жөнелтілген жолаушылар санына сəйкес 
көрсеткіш;

8) поездағы халық саны –жолаушылардың поздың барлық жол жүру бағыты бойынша 
вагондардағы орындарды пайдалану көрсеткіші;

9) динамикалық баға белгілеу – сатып алу мерзіміне байланысты (поезд жөнелтілгенге 
дейін күн саны), тиелу деңгейінен (бос орындар саны), сұраныс пен сұраныстың біркелкі 
еместігі (апта күндерінен, келу жəне кету уақытына) байланысты жолаушылар поездарында 
жол жүру құнын саралау;

10) жолаушылар жүру құны- жөнелту станциясынанмежелі станциясына дейін поездарда 
жолаушының жүріп өту құны;

11) билет құны –жолаушыларды жол жүру барысында барлық теміржол маршруттары 
бойынша тасымалдағаны үшін есептелетін төлем сомасы ретінде белгіленген жол жүру 
құнының бір бөлігі;

12) плацкарт құны – жолаушыларды тасымалдаудың жалпы қашықтығымен белгіленетін 
жəне вагонды пайдалану мен жол жүру барысында жолаушыларға қызмет көрсету ақысын 
қамтитын жол жүру құнының бір бөлігі.з орталық атқарушы орган.

13) уəкілетті орган – теміржол көлігі саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
орталық атқарушы орган;

14) динамикалық баға белгілеу матрицасы – сатып алу мерзіміне жəне поездың тиелу 
деңгейіне байланысты базалық тарифіне қолданылатын төмендетуші/базалық/жоғарылатушы 
коэффициенттері көрсетілген кесте.

3. Əдістеме:
1) əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (облысішілік) жəне қала маңындағы 

қатынастары бойынша жолаушылардың поездарда жол жүру құнын есептеу кезінде 
қолданылады;

2) уəкілетті органмен бюджеттік бағдарлама шеңберінде əлеуметтік маңызы бар 
облысаралық қатынастарда жолаушылар тасымалын ұйымдастыру бойынша бюджеттік 
өтінімді (бұдан əрі – уəкілетті органның бюджеттік өтінімі) дайындау кезінде қолданылады;

3) жергілікті атқарушы органмен бюджеттік бағдарлама шеңберінде əлеуметтік маңызы 
бар ауданаралық (қалааралық, облысішілік), сондай-ақ қала маңы теміржол қатынасында 
бюджеттік өтінімді дайындау кезінде қолданылады (бұдан əрі – жергілікті атқарушы органның 
бюджеттік өтінімі).

2-тарау. Əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (қалааралық 
облысішілік) жəне қала маңындағы қатынастары бойынша қатынайтын поездарда 

жолаушылардың жол жүру құнын анықтау
4. Əлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастары бойынша қатынайтын жолаушылар 

поездарында жолаушылардың негізгі жол жүру құны мынадай формуламен айқындалады:
Pнегізгі жол жүру = (Pбил.*Rф.*Rққс.)+ (Pплац.*Rф.*Rққс.)

мұндағы:
Pнегізгі жол жүру – əлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастары бойынша қатынайтын 

поездарда жолаушылардың негізгі жол жүру құны, жүру станциясынан жету станциясына дейін 
швейцарлық франкте айқындалады;

Рбил. – Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы  24 ақпандағы № 203 
қаулысының 3-тармағына сəйкес жолаушы бағытынының арақашықтығы, поезд санаты, вагон 
типіне байланысты мемлекетаралық жолаушылар базалық тарифінің базалық мөлшерлемелері 
негізінде белгіленген билет құны;

Рплац. – Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы  24 ақпандағы № 203 
қаулысының 3-тармағына сəйкес жолаушы бағытынының арақашықтығы, поезд санаты*, вагон 
типіне байланысты мемлекетаралық жолаушылар базалық тарифінің базалық мөлшерлемелері 
негізінде белгіленген плацкарт құны; 

Rф. – əлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша қатынайтын поездарда 
жолаушылардың жүріп өту құнын анықтау үшін теңгедегі швейцар франкінің бағамы 
(мемлекетаралық жолаушылар тарифі валютасының (швейцар франкі) теңгеге есептелуі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2002 жылғы 1 қазандағы ресми бағамы бойынша 
жүргізіледі);

Rққс. – «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы  10 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес белгіленген 
қосылған құн салығының мөлшерлемесі.

* Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарына сəйкес поездарға «фирмалық» 
санатын беру жағдайында Мемлекетаралық жолаушылардың базалық тарифтерінің тиісті 
базалық мөлшерлемелері қолданылады.

5. Əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік), қала 
маңындағы қатынастарда жəне электро-, дизель поездарында жолаушылардың жол жүруінің 
базалық құны мынадай формуламен анықталады:

Pжол жүру тариф= Pбазалықтариф*Rққс*Ккомф
мұндағы:
Pжол жүру тариф – əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік), 

қала маңындағы қатынастарда жəне электро-, дизель поездарында жолаушылардың жол жүру 
құны, жүру станциясынан жету станциясына дейін теңгеде анықталады;

Pбазалық тариф – 1 километрге 4,64 теңге көлемінде əлеуметтік маңызы бар облысаралық, 
ауданаралық (қалааралық облысішілік), қала маңындағы қатынастарда жəне электро-, дизель 
поездарда жолаушылардың жол жүруінің тарифі;

Rққс – «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы  10 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес белгіленген 
қосымша құн салығының мөлшерлемесі;

Ккомф -жоғарыланған жайлылық коэффициенті, ауданаралық (қалааралық облысішілік), 
қала маңындағы қатынастарда жəне электро-, дизель поездарда бірінші класста 1,71, екіншіде 
– 1,59, үшіншіде – 1,33, облысаралық бірінші класста 1,56, екіншіде – 1,46, үшіншіде – 1,21.

6. Əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік) жəне 
қала маңындағы қатынастарда қатынайтын поездарда жүріп өтудің базалық құнына мынадай 
коэффициенттер белгіленеді:

1) индексация коэффициенті, жоғарылату (төмендету) көлемі əлеуметтік маңызы 
бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты 
тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялауға арналған шартында көзделген;

2) динамикалық баға белгілеу матрицасына сəйкес жоғарылатушы/төмендетуші коэф-
фициенттер.

7. Поездар үшін динамикалық баға белгілеу матрицасы:
1) облысаралық қатынастардағы поездарға, осы Əдістемеге  1-қосымшаға сəйкес 

поездардағы халық саны 70%-дан астам поездарға динамикалық баға белгілеу матрицасына 
сəйкес жəне осы Əдістемеге  2-қосымшаға сəйкес поездардағы халық саны 70%-дан төмен 
поездарға динамикалық баға белгілеу матрицасына сəйкес;

2) қала маңындағы поездары, оның ішінде жалпы вагондар, электр-, дизель поездарға, 
осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қала маңындағы поездары, оның ішінде жалпы вагондар, 
электр-, дизель поездары үшін динамикалық баға белгілеу матрицасына сəйкес белгіленеді.

8. Əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік) жəне қала 
маңындағы қатынастарда қатынайтын поездарда жолаушылардың жүріп өту құны мынадай 
формула бойынша айқындалады:

Pжол жүру= Pжол жүру базасы*Кинд.*Кдбр
мұнда:
 Pжол жүру– əлеуметтік маңызы бар облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік) 

жəне қала маңындағы қатынастарда қатынайтын поездарда жолаушылардың жүріп өту құны;
 Кинд.– индексация коэффициенті, жоғарылату (төмендету) көлемі əлеуметтік маңызы 

бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты 
тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялауға арналған шартында көзделген;

Кдбр – динамикалық баға белгілеу матрицасына сəйкес жоғарылатушы/төмендетуші 
коэффициенттер.

3-тарау. Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы 
бойынша көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін 

айқындау
 9. Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы бойынша 

көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін айқындау келесі 
формула бойынша анықталады:

Kшек. баға = ((Rтасымалдаушы – Dтасымалдау- Nбюдж.) / Dжол жүру)+1
мұндағы:
Kшек. баға – əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы бойынша 

көрсетілетін қызметтерге бағаларды (тарифтерді) төмендетудің шекті деңгейі;
Rтасымалдаушы – Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 

атқарушысының «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 
жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін 
айқындау əдістемесін бекіту туралы» 2015 жылғы 24 ақпандағы № 167 бұйрығымен бекітілген 
Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыра-
тын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау 
əдістемесіне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11541 болып 
тіркелген) сəйкес есептелген, тасымалдаушының шығыны.

Dтасымалдау – Əдістемеге сəйкес есептелген жолаушылар тасымалынан түскен кіріс көлемі. 
Dжол жүру - Əдістемеге сəйкес есептелген əлеуметтік маңызы бар барлық қатынастар 

бойынша(облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік), қала маңындағы)) сəйкес 
типті поездардың,вагондардың теміржол жолаушылар тасымалынан түскен кіріс көлемі.

Nбекітілген бюджет – «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасы-
малдауды субсидиялау» бағдарламасы бойынша Республикалық бюджеттік комиссиясы жəне 
облыс бюджеттік комиссиялары, республикалық маңызы бар қалалар, елордалар, аудандар 
(облыстық маңызы бар қалалар) бойынша келісілген хаттама.

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша көрсетілетін жолаушылар тасымалы 
қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейін айқындау əдістемесіне 

1- қосымша

Поездардағы халық саны 70%-дан астам поездарға динамикалық баға белгілеу 
матрицасы

Алынған 
орын %

Кезең шекарасы (шыққанға дейінгі күн)
44-30 29-15 14-10 9-5 4-2 1-0

0-10% 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
11-20% 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1
21-30% 0,85 0,9 0,95 1 1 1
31-40% 0,9 0,95 1 1 1 1
41-50% 0,95 1 1 1 1 1
51-60% 1 1 1 1 1,05 1,05
61-70% 1 1 1 1,05 1,1 1,1
71-80% 1 1 1,05 1,1 1,15 1,15
81-90% 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,2
91-100% 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,25

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша көрсетілетін жолаушылар тасымалы 
қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейін айқындау əдістемесіне 

2- қосымша

Поездардағы халық саны 70%-дан төмен поездарға динамикалық баға белгілеу 
матрицасы

Алынған орын %  Кезең шекарасы (шыққанға дейінгі күн)
44-30 29-15 14-10 9-5 4-2 1-0

0-10% 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
11-20% 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1
21-30% 0,85 09 0,95 1 1 1
31-40% 0,9 0,95 1 1 1 1
41-50% 0,95 1 1 1 1 1
51-60% 1 1 1 1 1 1
61-70% 1 1 1 1 1,05 1,05
71-80% 1 1 1 1,05 1,1 1,1
81-90% 1 1 1,05 1,1 1,15 1,15
91-100% 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,2

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша көрсетілетін жолаушылар тасымалы 
қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейін айқындау əдістемесіне  

3-қосымша

Қала маңындағы поездары, оның ішінде жалпы вагондар, электр-, дизель 
поездары үшін динамикалық баға белгілеу матрицасы

Алынған 
орын %

Кезең шекарасы (шыққанға дейінгі күн)

9-6 5-4 3 2 1 0
0-10% 0,85 0,9 0,90 0,95 0,95 1

11-20% 0,9 0,90 0,95 1 1 1
21-30% 0,90 0,95 1 1 1 1
31-40% 0,95 1 1 1 1 1
41-50% 1 1 1 1 1 1
51-60% 1 1 1 1 1,05 1,05
61-70% 1 1 1 1,05 1,1 1,1
71-80% 1 1 1,05 1,1 1,15 1,15
81-90% 1,05 1,05 1,1 1,15 1,2 1,2

91-100% 1,10 1,10 1,15 1,2 1,25 1,25

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16026 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 27 қыркүйек          №651       Астана қаласы 

«Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау 
және осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары 

туралы келісімге сәйкес берілген куәлік» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне 
осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес берілген куəлік» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
__________________ Д. Абаев __________________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 5 қазан   2017 жылғы 3 қараша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №651 бұйрығымен бекітілген

«Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы 
тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес берілген 

куəлік» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы тасымалдарға 
арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес берілген куəлік» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігімен (бұдан əрі – Министрлік) əзірленді.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрлік көрсетеді (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші). 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініштерді қабылдау жəне нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;
2) www.egov.kz, www.elincense.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан əрі – пор-

тал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сəттен бастап, сондай-

ақ порталға жүгінген кезде – 10 жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 

минут. 
Көрсетілетін қызмет беруші құжаттарын алған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде 

ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынған құжаттардың топтамасын толық емес фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 

қызмет беруші көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан уəжді түрде бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық 

тасымалдау жəне осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес 
бекітілген нысан бойынша тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы 
тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес куəлік, немесе осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі стандартының 10-тармағымен көзделген жағдайда жəне 
негізде мемлекеттік қызметті көрсетуден дəлелді бас тарту.

Портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға электрондық сұрау салу жіберілген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы дайындығы туралы хабарлама алады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызмет алушылар) тегін 

негізде көрсетіледі. 
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін.

Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету 
сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9:00-ден 17:30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз, кезек 
күту тəртібімен жүзеге асырылады;

2) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатындағы техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, де-
малыс күндері жəне Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес мереке күндері 
жүгінген жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде 
жүзеге асырылады).

9. Қызмет алушының (немесе уəкілетті өкілінің: өкілдігін растайтын құжат бойынша заңды 
тұлға; нотариалды расталған сенімхат бойынша жеке тұлға): жүгінген жағдайында мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекетті қызмет стандартының қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;
сынақ хаттамасының түпнұсқасы немесе сараптамалық тексеру хаттамасының түпнұсқасы.
2) порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысаны бойын-

ша өтініш;
сынақ хаттамасының немесе сараптамалық тексеру хаттамасының көшірмелері.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы берген кезде 

көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау 
салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхат 
негізінде жеке басын куəландыратын (немесе нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша 
өкілі) құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

Жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, көлік құралын тіркеу туралы куəлік туралы ақпаратты қызметті беруші «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 546 бұйрығымен бекітілген Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларында 
(Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 12463 болып тіркелген) 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі негіз болып саналады.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының əрекетіне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызмет берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдері, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
жұмыс күндері қабылданады.

Ш а ғ ы м д ы  қ а б ы л д а ғ а н  н ө м і р і ,  к ү н і ,  а д а м н ы ң  т е г і  к ө р с е т і л г е н ,  б а й -
ланыс деректері көрсетілуімен, сондай-ақ, берілген шағымға жауап алу мерзімі 
мен орнын көрсете отырып, шағымды қарастыру барысын білуге болатын

 лауазымды тұлғалардың байланыс деректері көрсетілуімен көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын рас-
тау болып табылады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны арқылы алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
(жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы 
жауап) қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша əкесінің аты, пошталық мекен-

жайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның - атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. 

Шағымға көрсетілетін қызметті алушының қол қоюы тиіс. 
12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 

қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде электрондық түрде 
көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.mid.gov.kz («Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» кіші бөлімінде) интернет-
ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі болады.

15. Көрсетілетін қызметті алушы порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі 
жəне мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 75-47-65, Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.

«Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы тасымалдарға 
арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес берілген куəлік» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрлігі

_________________________________

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы 
тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес берілетін, 

көлік құралдарының 
Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы 

тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімінің талаптарына 
сəйкестігі туралы куəлікті ресімдеуге жəне беруге

ӨТІНІШ
1._________________________________________________________________
(өтініш берушінің атауы)
_____________________________________________________________атынан
(лауазым, басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_______________________________________________________________тиесілі
 (кімге) 
немесе ___________________________________________________ қолданатын
 (кіммен)
___________________________________________________________ұсынылған
 (кіммен)
____________________________________________________________________ 
(жүк автокөлігі, тіркеме, жартылай тіркеме, контейнер жəне бұдан əрі осылайша, тіркеу 

белігі, шасси (кузов) нөмірі, қозғалтқыш)
«Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы тасымалдарға 

арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сəйкес куəлікті беру» көлік құралдарының 
талаптарына сəйкестігі туралы куəлікті беруді сұрайды.

2. Өтініш берушінің деректемелері:
2.1. Заңды мекенжайы (жеке кəсіпкердің орналасқан мекенжайы): _____________________ 

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін.

Телефон/факс:___________________________________________________
Ұйымның басшысы:  ______________________________________________
               (қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16015 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 13 қараша       №774         Астана қаласы 

 «Жүк және жолаушы вагондарының және тартқыш 
жылжымалы құрамның қызмет мерзімдерін ұзарту 

қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік 
және коммуникация министрінің 2011 жылғы 

26 ақпандағы № 93 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Жүк жəне жолаушы вагондарының жəне тартқыш жылжымалы құрамның қызмет 
мерзімдерін ұзарту қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуни-
кация министрінің 2011 жылғы 26 ақпандағы № 93 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6845 болып тіркелген, 2011 жылғы 11 мамырда № 190-193 
(26595) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жүк жəне жолаушы вагондарының жəне тартқыш жыл-
жымалы құрамның қызмет мерзімдерін ұзарту қағидасында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қағида 2017 жылғы 2 тамызға дейін айналымға шығарылған Қазақстан Республикасында 

меншігінде жеке жылжымалы құрамы бар жеке жəне заңды тұлғаларға, сондай-ақ осы Қағидада 
белгіленген талаптарға жауап беретін теміржол жылжымалы құрамын жөндеумен айналыса-
тын ұйымдарға қолданылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлiгiнiң Көлiк комитетi 

аумақтық бөлiмшесiнiң басшы Жүк вагондарының қызмет ету мерзiмiн ұзарту жөнiндегi ко-
миссияны (бұдан əрі - Комиссия) құрады жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлiгiнiң Көлiк комитетi аумақтық бөлiмшесiнiң лауазымды адам басқарады.»;

7-қосымша осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрде көшірмелерін Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 13 қарашадағы №774 бұйрығына қосымша

«Жүк жəне жолаушы вагондарының жəне тартқыш жылжымалы 
құрамның қызмет мерзімдерін ұзарту қағидасына 7-қосымша

КЖ, ТҚК-8, ТҚ-8 немесе жаңғыртудан өткен тартқыш жылжымалы құрамға 
белгіленген жаңа қызмет мерзімінің нормативтері

№ ТЖҚ, үлгісі мен 
сериясы

КЖ, ТҚ көрсетуден 
немесе 

жаңғыртудан өткен 
сəттен басталатын 
жаңа белгіленген 

қызмет ету мерзімі

Жөндеу немесе жаңғырту көлемі

1. Магистральдық тепловоздар

1.
Барлық 
түрлендірудегі 
ТЭ10 

15 рельсмайлағыш етіп қайта жабдықтау

2.

Барлық 
түрлендірудегі, 
сондай-ақ жол 
машиналарымен 
жəне қар 
тазалағыштармен 
жұмыс істеу үшін 
рельсмайлағыш 
етіп қайта 
жабдықталған 
ТЭП70, ТЭ10

15

КЖ орындап, күш қуатты жəне төмен 
вольтты электр сымдарын жаңасына 
ауыстырып, дизель-генераторлық қондырғы 
мен қосымша жабдықтарды жаңасымен 
ауыстырып жаңғырту

7 күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасына ауыстырып КЖ

6
күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасына ішінара ауыстырып 
ТҚК-8

3 ТҚ-8
2. Маневрлік тепловоздар

1.
Барлық 
түрлендірудегі 
ЧМЭ, ТЭМ, ТГМ

15

КЖ орындап, күш қуатты жəне төмен 
вольтты электр сымдарын жаңасына 
ауыстырып, дизель-генераторлық қондырғы 
мен қосымша жабдықтарды жаңасымен 
ауыстырып жаңғырту

10 күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасына ауыстырып КЖ

7
күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасына ішінара ауыстырып 
ТҚК-8

3 ТҚ-8
3. Электровоздар

1.
Барлық 
түрлендірудегі ВЛ, 
ОПЭ-1, KZ4

20
КЖ орындап, негізгі тораптарды, электр 
жабдықтарды жəне аппарттарды 
ауыстырып, электр схемасын жəне басқару 
жүйесін жаңғыртып жаңғырту

15 рельсмайлағыш етіп қайта жабдықтау

7 күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасына ауыстырып КЖ

6
күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасына ішінара ауыстырып 
ТҚК-8

2.

Барлық 
түрлендірудегі, 
сондай-ақ 
рельсмайлағыш 
етіп қайта 
жабдықталған ВЛ, 
ОПЭ-1, KZ4

3 ТҚ-8

4. Электр поездар

1.
Барлық 
түрлендірудегі 
ЭР, ЭД

9 күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасымен ауыстырып КЖ

7 күш қуатты жəне төмен вольтты электр сым-
дарын жаңасымен ішінара ауыстырып ТҚК-8

5. Дизель поездар

1. Барлық 
түрлендірудегі ДР

12

КЖ орындап, күш қуатты жəне төмен 
вольтты электр сымдарын жаңасымен 
ауыстырып, дизель-генераторлық қондырғы 
мен қосымша жабдықтарды жаңасымен 
ауыстырып жаңғырту

9 күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасымен ауыстырып КЖ

7
күш қуатты жəне төмен вольтты электр 
сымдарын жаңасымен ішінара ауыстырып 
ТҚК-8

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16022 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 10 қараша          №165         Астана қаласы

Құрылымдық статистика 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) «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271112130, индексі 

1-ПФ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271112130, индексі 
1-ПФ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ныса-
нын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271103130, индексі 
1-ПФ, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271103130, индексі 
1-ПФ, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;

5) «Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271112121, индексі 1-МКО, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
5-қосымшаға сəйкес;

6) «Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271112121, индексі 1-МКО, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;

7) «Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271103121, индексі 1-МКО, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
7-қосымшаға сəйкес;

8) «Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271103121, индексі 1-МКО, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес;

9) «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271112178, индексі 2-МП, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
9-қосымшаға сəйкес;

10) «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271112178, индексі 2-МП, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес;

11) «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271103178, индексі 2-МП, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
11-қосымшаға сəйкес;

12) «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271103178, индексі 2-МП, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес;

13) «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112173, индексі 11, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
13-қосымшаға сəйкес;

14) «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112173, индексі 11, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес;

15) «Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп» (коды 271104111, индексі 1-ИП, кезеңділігі 
екі жылда бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы 
бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес;

16) «Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп» (коды 271104111, индексі 1-ИП, кезеңділігі екі 
жылда бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Мыналардың: 
1) «Кəсіпорындардың қаржысы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 7 қазандағы № 154 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12227 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 қарашада «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған); 

2) «Кəсіпорындардың қаржысы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 7 қазандағы № 154 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы 
№ 286 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14622 
болып тіркелген, 2017 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 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 жариялау 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 орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрі
Б. Сұлтанов _________________ 
2017 жылғы 16 қараша 

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігінің Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения      от 10 ноября 2017 года № 165

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 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 соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 271112130
Код статистической формы 271112130 

Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп 
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия

1-ПФ 

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамнан асатын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлғалар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары ұсынады. 
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық 
бірлестіктер ұсынбайды
Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и 
филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 
человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохране-
ния, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные 
фонды, общественные объединения

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 5 сəуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 5 апреля (включительно) после отчетного периода
              
БСН коды
код БИН       

1. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі өндірілген өнім мен 
көрсетілген қызметтер көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию об объеме произведенной продукции и оказанных услуг в разрезе 
основного и вторичных видов деятельности, тысяч тенге

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Ба
рл

ы
ғы

 В
се

го
Қы

зм
ет

тің
 н

ег
ізг

і т
үр

і 
О

сн
ов

но
й 

ви
д 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Қы
зм

ет
тің

 қо
са

лқ
ы

 тү
рі

Вт
ор

ич
ны

й 
ви

д 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Қы
зм

ет
тің

 қо
са

лқ
ы

 тү
рі

Вт
ор

ич
ны

й 
ви

д 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Қы
зм

ет
тің

 қо
са

лқ
ы

 тү
рі

Вт
ор

ич
ны

й 
ви

д 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Қы
зм

ет
тің

 қо
са

лқ
ы

 тү
рі

Вт
ор

ич
ны

й 
ви

д 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Қы
зм

ет
тің

 қо
са

лқ
ы

 тү
рі

Вт
ор

ич
ны

й 
ви

д 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Өндірілген өнім, орындалған 

жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі
Объем произведенной продук-
ции, выполненных работ и ока-
занных услуг
одан
из него X X X X X X X

1.1

өткізілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі
объем реализованной продук-
ции, выполненных работ и ока-
занных услуг 

1.2

кəсіпорын ішінде 
пайдаланылған өнімдер мен 
көрсетілген қызметтер 
продукция и оказанные услуги, 
использованные внутри пред-
приятия 

1.3

қоймаларда тұрған жəне сатуға 
арналған дайын өнімдер 
қорларының өзгеруі
изменение запасов готовой про-
дукции, находящихся на складах 
и предназначенных для продажи 

1.4
аяқталмаған өндіріс 
қалдығының өсуі немесе кемуі 
прирост или уменьшение остатка 
незавершенного производства 

2. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорын шығыстары тура-
лы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о расходах предприятия в разрезе основного и вторичных видов 
деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Материалдық шығындар 

Материальные затраты
олардан
из них X X X X X X X X

1.1 шикізаттар мен материал-
дар сырье и материалы 

1.2

сатып алынатын жар-
тылай фабрикаттар 
мен жиынтықтаушы 
бұйымдар 
покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия

1.3 отын
топливо 

1.4 энергия
энергия 

1.5

бөгде ұйымдар 
орындаған өндірістік 
сипаттағы жұмыстар мен 
қызметтер 
работы и услуги произ-
водственного характера, 
выполненные сторонними 
организациями 
соның ішінде
в том числе X X X X X X X X

1.5.1 жүк тасымалдау
перевозка грузов 

1.5.2

тараптық ұйымдар 
орындаған өндірістік 
сипаттағы жұмыстар мен 
қызметтер
другие работы и услуги про-
изводственного характера, 
выполненные сторонними 
организациями 

1.6 басқа материалдар
другие материалы

2
Негізгі құралдар өтелімі
Амортизация основных 
средств

3
Материалдық емес актив-
тер өтелімі
Амортизация нематериаль-
ных активов 

4
Қызметкерлердің жалақы 
қоры Фонд заработной пла-
ты работников 

5

Кəсіпорын қаражаты 
есебінен қызметкерлерге 
ақшалай жəрдемақы 
Денежные пособия работ-
никам за счет средств пред-
приятия 

6 Басқа да шығыстар
Прочие затраты 

6.1

шығыстарға 
жатқызылатын салықтар 
мен басқа да міндетті 
төлемдер (корпоративтік 
табыс салығынсыз, 
акцизсіз жəне ҚҚС1–сыз) – 
барлығы 
налоги и другие обязатель-
ные платежи, относимые на 
расходы (без корпоратив-
ного подоходного налога, 
акцизов и НДС1) – всего 

6.2
қызметтік іссапарлар 
кезіндегі тəулікақы
суточные во время служеб-
ных командировок 

6.3 жалгерлік ақы
арендная плата

6.4

тараптық ұйымдар 
орындаған өндірістік 
емес сипаттағы 
қызметтер 
услуги непроизводственно-
го характера, выполненные 
сторонними организациями 

6.5  басқа шығындар
другие затраты 

7 Шығыстар, барлығы
Расходы, всего 

7.1

Негізгі құрал-жабдықтарды 
ағымдағы жөндеуге 
жұмсалған кəсіпорын 
шығыстары
Расходы предприятий на 
текущий ремонт основных 
средств 

7.2

Шығыстардың жалпы 
сомасынан - өз күшімен 
орындалған негізгі 
құралдарды күрделі 
жөндеуге жұмсалған 
шығыстар
Из общей суммы расходов 
- расходы на капитальный 
ремонт основных средств, 
выполненный собственны-
ми силами 

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі ҚҚС- қосылған құн салығы
  Здесь и далее НДС - налог на добавленную стоимость

2.1 Басқа кəсіпорындарға өңдеуге берілген шикізаттың құны    мың теңге 
     Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям тысяч тенге 

2.2 Бюджеттен субсидиялар   мың теңге
 Субсидии из бюджета тысяч тенге 

2.3 Келесі жылда ҒЗТКЖ2-ны жоспарлайсыз ба?   Иə     Жоқ
Планируете ли Вы НИОКР2 в следующем году? Да Нет

3. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорынның қаржылық-
шаруашылық қызметінің нəтижесін көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия в разрезе ос-
новного и вторичных видов деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7

1
Өнімдерді өткізу мен қызметтерді 
көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции 
и оказания услуг 
одан
из него X X X X X X X

1.1

қайта сату үшін сатылып 
алынған тауарларды өткізуден 
түскен кіріс 
доход от реализации товаров, 
приобретенных для перепродажи 

2
Өткізілген өнім мен көрсетілген 
қызметтердің өзіндік құны 
Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 

3 Жалпы пайда 
Валовая прибыль 

4
Қаржыландырудан түскен 
кірістер 
Доходы от финансирования 
олардан
из них X X X X X X X

4.1

акциялар бойынша дивиденд-
тер жəне сыйақылар түріндегі 
кірістер 
дивиденды по акциям и доходы в 
виде вознаграждений 

5 Өзге де кірістер
Прочие доходы 
олардан
 из них X X X X X X X

5.1 активтердің шығуынан кіріс
доходы от выбытия активов

5.2
бағам айырмашылығынан 
кірістер
доходы от курсовой разницы

6

Өнімдерді өткізу мен 
қызметтерді көрсету бойынша 
шығыстар 
Расходы по реализации продук-
ции и оказанию услуг 

7 Əкімшілік шығыстар 
Административные расходы 

8
Қаржыландыруға жұмсалған 
шығыстар 
Расходы на финансирование 

9 Өзге де шығыстар
Прочие расходы 

10
Салық салынғанға дейінгі пай-
да (залал) 
Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 

11
Корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығыстар
Расходы по корпоративному по-
доходному налогу 

Ескертпе:
Примечание:
2 ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу жəне тəжірбиелік-конструкторлық жұмыстар
2 НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

4. Салықтар, аударымдар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию по налогам, отчислениям и другим обязательным платежам в 
бюджет, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті 
кезеңде 

есептелгені
Начисленные 
за отчетный 

период 

Есепті 
кезеңде нақты 
аударылғаны 

Фактически пере-
численные за от-
четный период

А Б 1 2

1 Барлығы 
Всего 

2 Корпоративтік табыс салығы
Корпоративный подоходный налог 

3 Жеке табыс салығы
Индивидуальный подоходный налог 

4
Əлеуметтік салық бойынша жасалатын 
аударымдар
Отчисления по социальному налогу

5
Əлеуметтік сақтандыру бойынша ауда-
рымдар
Отчисления по социальному страхованию
одан
из них X X

5.1
Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар 
Отчисления на обязательное социальное 
медицинское страхование

6 Жер салығы 
Земельный налог 

7 Мүлікке салынатын салық
Налог на имущество 

8 Көлік құралдарына салынатын салық
Налог на транспортные средства 

9 Қосылған құн салығы
Налог на добавленную стоимость 

9.1 одан əкелінетін тауарларға
из него на ввозимые товары 

10 Акциздер 
Акцизы 

10.1 олардан əкелінетін тауарларға
из них на ввозимые товары 

11
Жер қойнауын пайдаланушыларға салы-
натын салықтар жəне арнаулы төлемдер
Налоги и специальные платежи недрополь-
зователей 
олардан
из них X X

11.1 үстеме пайдаға салынатын салық
налог на сверхприбыль 

11.2
жер қойнауын пайдаланушылардың өзге 
де арнаулы төлемдері
прочие специальные платежи недрополь-
зователей

12 Басқа да міндетті төлемдер мен алымдар
Другие обязательные платежи и сборы 

13 Кедендік төлемдер
Таможенные платежи 

13.1 олардан кедендік баж
из них таможенная пошлина 
соның ішінде
в том числе X X

13.1.1 əкелінетін тауарларға
на ввозимые товары 

13.1.2 əкетілетін тауарларға
на вывозимые товары 

14

Жұмыс берушілердің бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті 
зейнетақы жарналарының аударымдары 
Отчисления обязательных пенсионных взно-
сов работодателей в единый накопительный 
пенсионный фонд

5. Берешек туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о задолженности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Берешек – 
барлығы
Задолженность 
– всего 

Оның 
ішінде 
мерзімі 
өткендер
Из нее про-
сроченная 

А Б 1 2

1 Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность 

1.1
одан сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
берешегі
 из нее задолженность покупателей и заказчиков 

1.1.1 резиденттердің
резидентов 

1.1.2 резидент еместердің
нерезидентов 

1.2 өзге де дебиторлық берешек
прочая дебиторская задолженность 

2 Міндеттемелер бойынша берешек
Задолженность по обязательствам

2.1
одан өнім берушілермен жəне мердігерлермен есеп 
айырысу бойынша
из нее по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

2.1.1 резиденттермен
резидентами

2.1.2 резидент еместермен
нерезидентами

2.2
салықтар мен бюджетке басқа да міндетті 
төлемдер бойынша
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 

2.3

жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарна-
ларын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
аударуы бойынша 
по перечислению обязательных пенсионных взносов 
работодателей в единый накопительный пенсион-
ный фонд

2.4 банк қарыздары бойынша
по займам банков 

2.4.1 резиденттердің
резидентов

2.4.2 резидент еместердің
нерезидентов

2.5 өзге де қарыздар бойынша
по прочим займам 

2.6
өзге де кредиторлық берешектер мен есептеулер 
бойынша
по прочей кредиторской задолженности и начис-
лениям 
соның ішінде
в том числе X X

2.6.1 еңбекақы төлеу бойынша берешек
задолженность по оплате труда

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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6. Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по показателям бухгалтерского баланса, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Кезең 
соңына
На конец 
периода

Кезең ба-
сына

На начало 
периода

А Б 1 2
1 Ақшалай қаражат

Денежные средства 
олардан
из них X X

1.1 кассадағы ақшалай қаражат
денежные средства в кассе

1.2 ағымдағы банк шоттарындағы ақшалай қаражаттар
денежные средства на текущих банковских счетах 

1.3  олардан өзге де ақшалай қаражаттар
 прочие денежные средства 

2 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
Краткосрочные финансовые инвестиции 

3 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
Краткосрочная дебиторская задолженность 

4 Қорлар 
Запасы
олардан
из них X X

4.1 шикізат пен материалдар
сырье и материалы 

4.2 дайын өнім 
готовая продукция 

4.3 тауарлар 
товары 

4.3.1 соның ішінде қайта сатуға арналған тауарлар
в том числе товары для перепродажи 

4.4 аяқталмаған өндіріс 
незавершенное производство 

4.4.1
соның ішінде егілетін биологиялық ресурстардың 
аяқталмаған өндірісі
в том числе незавершенное производство культивируемых 
биологических ресурсов

4.5 өзге де қорлар
прочие запасы 

5 Өзге де қысқа мерзімді активтер
Прочие краткосрочные активы 

6 Қысқа мерзімді активтер жиынтығы 
Итого краткосрочных активов 

7 Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары
Долгосрочные финансовые инвестиции 

8 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
Долгосрочная дебиторская задолженность 

9 Негізгі құрал-жабдықтар
Основные средства 

10 Биологиялық активтер
Биологические активы 

11 Материалдық емес активтер
Нематериальные активы 

12 Өзге де ұзақ мерзімді активтер
Прочие долгосрочные активы 

12.1 олардан аяқталмаған құрылыс 
из них незавершенное строительство 

13 Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы 
Итого долгосрочных активов 

14 Баланс (активтер)
Баланс (активы)

15 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
Краткосрочные финансовые обязательства 

15.1 олардан қысқа мерзімді банк қарыздары из них кратко-
срочные банковские займы

16  Салықтар бойынша міндеттемелер
 Обязательство по налогам

17 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
Краткосрочная кредиторская задолженность 

18 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер
Прочие краткосрочные обязательства 

19 Қысқа мерзімді міндеттемелер жиынтығы
Итого краткосрочных обязательств 

20 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Долгосрочные финансовые обязательства 

20.1 олардан ұзақ мерзімді банк қарыздары из них долгосроч-
ные банковские займы 

21 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
Долгосрочная кредиторская задолженность 

22 Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер
Прочие долгосрочные обязательства 

23 Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиынтығы 
Итого долгосрочных обязательств 

24 Жарғылық (акционерлік) капитал
Уставный (акционерный) капитал 

24.1 одан төленбеген капитал
из него неоплаченный капитал 

25 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
Выкупленные собственные долевые инструменты 

26 Эмиссиялық табыс
Эмиссионный доход 

27 Резервтер
Резервы 

28 Бөлінбеген табыс (орны толтырылмаған залал)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

29 Азшылық үлесі
Доля меньшинства 

30 Капитал жиынтығы 
Итого капитал 

31 Баланс (пассивтер)
Баланс (пассивы)

7. Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о движении денежных средств, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Теңгемен 
жүргізілген 
операци-
ялардан 
түскені

От операций 
в тенге 

Шетелдік 
валютамен 
жүргізілген 
операци-
ялардан 
түскені

От операций 
в иностран-
ной валюте 

А Б 1 2 3
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от операционной деятельности

1 Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

1.1 тауарларды өткізуден
реализация товаров

1.2 қызметтер көрсетуден
предоставление услуг

1.3 дивиденділер
дивиденды 

1.4

жалға беруден, гонорардан сыйақы 
түріндегі түсімдер, комиссиялық жəне 
өзге де түсімдер 
поступления в виде вознаграждений от 
аренды, гонорары, комиссионные и про-
чая выручка 

1.5

сақтандыру сыйлықақылары жəне 
талаптар, жылдық жарналар мен өзге 
де сақтандыру сыйақылары түріндегі 
түсімдер
поступления в виде страховых премий и 
исков, годовых взносов и прочих страхо-
вых вознаграждений 

1.6 өзге де түсімдер
прочее поступление 

2 Ақшалай қаражаттың істен шығуы 
Выбытие денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

2.1
тауарлар мен қызметтер үшін өнім 
берушілерге төленетін төлемдер плате-
жи поставщикам за товары и услуги 

2.2
қарыздар бойынша түскен 
сыйақыларды төлеу выплата вознаграж-
дений по займам 

2.2.1 банк қарыздары бойынша 
по займам банков 

2.2.2 өзге қарыздар бойынша
по прочим займам 

2.3

жалға беруден, гонорардан сыйақы 
түріндегі төлемдер, комиссиялық жəне 
өзге де төлемақылар 
платежи в виде вознаграждений за арен-
ду, гонорары, комиссионные и прочие 
выплаты 

2.4

сақтандыру сыйақылары жəне талап-
тар, жылдық жарналар мен өзге де 
сақтандыру сыйақылары түріндегі 
төлемдер
платежи в виде страховых премий и исков, 
годовых взносов и прочих страховых воз-
награждений

2.5 өзге де шығыстар
прочее выбытие 

3
Операциялық қызметтен түскен 
ақшалай қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от опера-
ционной деятельности
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

4 Ақшалай қаражаттың түсуі 
Поступление денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

4.1 қаржы активтерін сату реализация фи-
нансовых активов 

4.1.1

акцияларды жəне басқа 
кəсіпорындардағы қатысу үлестерін 
сату 
реализация акций и долей участия в дру-
гих предприятиях 

4.1.2
басқа кəсіпорындардың қарыздық 
құралдарын сату
реализация долговых инструментов дру-
гих предприятий 

4.2
басқа ұйымдарға берілген қарыздарды 
өтеу погашение займов, предоставленных 
другим организациям 

4.3

фьючерстік, форвардтық, опциондық 
шарттар мен айырбастар бойынша 
түскен түсімдер
поступления по фьючерсным, форвард-
ным, опционным договорам и свопам 

4.4 өзге де түсімдер
прочее поступление 

5 Ақшалай қаражаттың істен шығуы 
Выбытие денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

5.1 қаржы активтерін сатып алу 
приобретение финансовых активов 

5.1.1
акциялар мен басқа кəсіпорындардағы 
қатысу үлесін сатып алу 
приобретение акций и долей участия в 
других предприятиях 

5.1.2
басқа кəсіпорындардың қарыздық 
құралдарын сатып алу 
приобретение долговых инструментов 
других предприятий 

5.2
басқа ұйымдарға қарыздар беру 
предоставление займов другим органи-
зациям 

5.2.1 қысқа мерзімді
краткосрочных 

5.2.2 ұзақ мерзімді
долгосрочных 

5.3

фьючерстік жəне форвардтық, 
опциондық шарттар мен айырбастар 
бойынша төлемдер 
платежи по фьючерсным, форвардным, 
опционным договорам и свопам 

5.4 өзге де шығу түрлері
прочее выбытие 

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Теңгемен 
жүргізілген 
операци-
ялардан 
түскені

От операций 
в тенге 

Шетелдік 
валютамен 
жүргізілген 
операци-
ялардан 
түскені

От операций 
в иностран-
ной валюте 

А Б 1 2 3

6
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы 
Чистая сумма денежных средств от инве-
стиционной деятельности 
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от финансовой деятельности 

7 Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

7.1
акциялардың жəне басқа да бағалы 
қағаздардың эмиссиясы 
эмиссия акций и других ценных бумаг 

7.1.1
акциялардың жəне басқа үлестік 
құралдардың эмиссиясы
эмиссия акций и других долевых инстру-
ментов 

7.1.2

облигациялардың, қарыздардың, 
векселдердің, кепілдіктердің жəне басқа 
да қысқа жəне ұзақ мерзімді қарыздық 
құралдардың эмиссиясы
эмиссия облигаций, займов, векселей, за-
кладных и других краткосрочных и долго-
срочных долговых инструментов 

7.2 қарыз алу 
получение займов 

7.2.1 банк қарыздары
займов банков 

7.2.2 өзге де қарыздар
прочих займов 

7.3 өзге де түсімдер
прочее поступление 

8 Ақшалай қаражаттың істен шығуы 
Выбытие денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

8.1 қарыздар бойынша берешекті өтеу
погашение задолженности по займам 
оның ішінде
из них X X X

8.1.1 банк қарыздары бойынша
по займам банков 

8.1.2 өзге де қарыздар бойынша
по прочим займам

8.2 меншік акцияларын сатып алу 
приобретение собственных акций 

8.3 дивиденділер төлеу 
выплата дивидендов 

8.4 өзге де шығу түрлері
прочее выбытие 

9
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от фи-
нансовой деятельности 

10
Ақшалай қаражаттың көбеюі/азаюы 
жиынтығы
Итого: увеличение/уменьшение денеж-
ных средств 

8. Валюталық позиция бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по валютной позиции, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей
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Соның ішінде валюта 
бойынша позиция В том 
числе позиции по валюте
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А Б 1 2 3 4 5

1
Шетел валютасындағы қысқа мерзімді 
активтер Краткосрочные активы в иностран-
ной валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

1.1
ақшалай қаражаттар жəне олардың 
эквиваленттері денежные средства и их 
эквиваленты 

1.2 қысқа мерзімді қаржы инвестициялары кра-
ткосрочные финансовые инвестиции 

1.3 қысқа мерзімді дебиторлық берешек кратко-
срочная дебиторская задолженность 

1.4 өзге де қысқа мерзімді активтер 
прочие краткосрочные активы 

2
Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді ак-
тивтер Долгосрочные активы в иностранной 
валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

2.1 ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
долгосрочные финансовые инвестиции 

2.2 ұзақ мерзімді дебиторлық берешек долго-
срочная дебиторская задолженность 

2.3 өзге де ұзақ мерзімді активтер 
прочие долгосрочные активы 

3 Шетел валютасындағы активтер, барлығы 
Активы в иностранной валюте, всего 

4
Шетел валютасындағы қысқа мерзімді 
міндеттемелер Краткосрочные обязательства 
в иностранной валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

4.1 қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
краткосрочные финансовые обязательства 
олардан
из них X X X X X

4.1.1 қысқа мерзімді банк қарыздары краткосроч-
ные банковские займы 

4.1.2
өзге де қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер прочие краткосрочные финан-
совые обязательства 

4.2 қысқа мерзімді кредиторлық берешек кра-
ткосрочная кредиторская задолженность 

4.3 өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер про-
чие краткосрочные обязательства 

5
Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді 
міндеттемелер
Долгосрочные обязательства в иностранной 
валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

5.1 ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
долгосрочные финансовые обязательства 
олардан
из них X X X X X

5.1.1 ұзақ мерзімді банк қарыздары долгосрочные 
банковские займы 

5.1.2
өзге де ұзақ мерзімді қаржылық 
міндеттемелер прочие долгосрочные финан-
совые обязательства 

5.2 ұзақ мерзімді кредиторлық берешек долго-
срочная кредиторская задолженность 

5.3 өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер прочие 
долгосрочные обязательства 

6
Шетел валютасындағы міндеттемелер, 
барлығы Обязательства в иностранной ва-
люте, всего 

7 Шетел валютасындағы таза позиция 
Чистая позиция в иностранной валюте 

9. Кəсіпорындардың өндіріс процесінде тұтынылған тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерге жұмсаған шығыстары мен қорлары туралы ақпарат, мың теңге

Информация о расходах предприятия на товары и услуги, потребленные в процессе про-
изводства и запасах, тысяч тенге

Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің атауы
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по основному виду деятельности4

Ескертпе:
Примечание:
3 ЭҚТӨЖ - Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеуіші Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында 

 «Жіктеуіштер» бөлімінде орналастырылған
3 КПВЭД - Классификатор продукции по видам экономической деятельности располо-

жен на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
 Республики Казахстан в разделе «Классификаторы»
4 Қажет болған жағдайда қосымша парақтарда жалғастырыңыз
4 При необходимости продолжите на дополнительных листах 

Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің атауы
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10. Басты ұйым жəне аумақтық бөлімшелер туралы мəліметтер
 Сведения о головной организации и территориальных подразделениях
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 Всего X X 100

Ескертпе:
Примечание:

5 БСН – Бизнес-сəйкестендіру нөмірі 
5 БИН – Бизнес-идентификационный номер
6 ƏАОЖ – Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
 «Жіктеуіштер» бөлімінде орналастырылған 
6 КАТО – Классификатор административно-территориальных объектов расположен на 

интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан в разделе «Классификаторы»
7 ЭҚЖЖ 5 таңбалы – Экономикалық қызмет түрлерінің наменклатурасы Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресур-
сында «Жіктеуіштер» бөлімінде орналастырылған

7 ОКЭД 5-ти значный – Номенклатура видов экономической деятельности расположена на 
интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

 Республики Казахстан в разделе «Классификаторы»

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:

8 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 

8 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 2-қосымша

«Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271112130, 
индексі 1-ПФ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұскаулық

1. Осы «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271112130, индексі 
1-ПФ, 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 
«Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271112130, индексі 1-ПФ, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) ақшалай қаражат қозғалысы – операциялық, инвестициялық жəне қаржы қызметтері 

бойынша жіктелетін кезеңдегі ақшаның жəне оның баламаларының түсуі жəне істен шығуы;
2) аяқталмаған өндіріс (жартылай фабрикаттар, құралдар, өзі жасап шығарған көмекші 

құрылғылар) – технологиялық процесте көзделген барлық өңдеуден өтпеген жəне өндірістік 
процестегі өнім (өңдірістік процестегі барлық деңгейінде жасалған, бірақ толық жинақталмаған 
бөлшектер мен жартылай фабрикаттар);

3) азшылық үлесі – басты компаниясы еншілес компаниялар арқылы тікелей немесе 
жанама иеленбеген үлесіне келетін еншілес компания қызметінің таза нəтижелерінің жəне 
таза активтерінің бөлігі;

4) əкімшілік шығыстар – өндірістік процестерге байланысты емес басқару жəне шаруашылық 
шығыстары; 

5) валюта позициясы – есепті күніне валюта айырбастаудың түпкілікті бағамын қолданып 
теңгеде қайта саналған, шетелдік валютада көрсетілген, активтер мен міндеттемелер бой-
ынша жалпы позиция;

6) дебиторлық берешек – жеке жəне заңды тұлғалармен шаруашылық қатынасының 
қорытындылары бойынша кəсіпорынға олардан тиесілі борыштар сомасы; 

7) кəсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге берілетін ақшалай жəрдемақылар 
– ұйымды тарату, қызметкерлер санын немесе штатын қысқарту нəтижесінде төленетін 
өтемақылар, қызметкерге көрсетілетін біржолғы материалдық жəрдем (үйлену, бала туу), 
уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша əлеуметтік жəрдемақылар (жалпы аурулар, жүктілік 
жəне бала туу, бала асырап алу), жұмыскерге жұмыс берушінің кінəсі бойынша денсаулыққа 
зиян немесе зақым келтірілген нұқсанды өтеуге (сақтандыру өтеуі жоқ болған жағдайда) 
төленетін төлемдер;

8) кəсіпорын ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтер – субъектінің бір 
құрылымдық бөлімшесінің осы субъектінің екінші құрылымдық бөлімшесіне пайдалану үшін 
ұсынылған өнімінің (жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің) құны;

9) корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар – қолданыстағы салық туралы заңнамаға 
сəйкес анықталатын корпоративтік табыс салығына жұмсалатын шығыстар; 

10) қаржыландыруға арналған шығыстар – сыйақылар, қаржылық жалдау бойынша пайыз-
дарды төлеуге арналған, қаржылық құралдардың əділ құнын өзгертуден алынатын шығыстар 
мен қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар;

11) қаржыландырудан түсетін табыстар – сыйақылар, дивиденділер бойынша, қаржылық 
жалдаудан, инвестициялық жылжымайтын мүлік операцияларынан, қаржылық құралдардың 
əділ құнын өзгертуден түсетін кірістер жəне қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер; 

12) қорлар – қызмет көрсету немесе сату кезінде өндірістік процесте пайдалануға арналған 
кəсіпорынның қысқа мерзімді активтері;

13) қызметкерлердің жалақы қоры – қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың 
олардың қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан, есептеген жиынтық 
ақшалай қаражаттары, сондай-ақ ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, 
салық жəне басқа да ұстап қалулар ескерілгендер (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы 
қорларына жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарнасы) (лауазымдық айлықақылар 
(тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйлықақылар жəне өзге де 
ынталандыру мен өтелімдік сипаттағы төлемдер);

14) қызметтің қосалқы түрі – бұл үшінші тұлғалар үшін өнімдерді өндіру мақсатында жүзеге 
асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі;

15) қызметтің негізгі түрі – қосылған құн салығы субъекті жүзеге асыратын қызметтің кез 
келген басқа түріне қосылған құн салығынан асатын қандай да болмасын қызмет түрі; 

16) материалдық шығындар – жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға 
төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржасы қызметінің құны, 
кеден бажы, бөгде ұйымдардың жəне кəсіпорынның қызметкерлері болып табылмайтын 
жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға жəне жеткізуге 
жұмсалатын шығыстарды қосқанда материалдық ресурстарды сатып алу (қосылған құн салығы, 
акциз есебінсіз) бағасына сүйене отырып қалыптасқан құны;

17) міндеттеме – реттелуі экономикалық пайдаларды қамтитын ресурстардың есептен 
шығуына əкеп соқтыратын өткен оқиғалардан туындайтын дара кəсіпкердің немесе ұйымның 
қазіргі міндеттері;

18) отын – технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, 
ғимараттарды жылытуға, көлік кəсіпорындары орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша 
көлік жұмыстарына жұмсалатын, шеттен сатып алынған жəне де кəсіпорынның өзі өндірген 
отынның барлық түрлерінің құны;

19) өтелім – активтің пайдалы қолдану мерзімі ішінде активті сатып алу құнының өнімнің 
өзіндік құнына немесе шығысқа бірте-бірте ауысу процесі;

20) өндірушінің бағасы – өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысына байланы-
сты қосылған құн салығы жəне акциздерді, сауда жəне өткізу үстеме бағаларды, тасымал 
жəне басқа да шығыстарды есепке алусыз «кəсіпорын қақпасынан» шыққан сəттен бастап 
өткізілетін өнім бірлігінің бағасы; 

21) өндірістік емес шығыстар – өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар, 
əкімшілік шығыстар, қаржыландыру шығыстары жəне басқа шығыстар кіретін шығыстар;

22) өзге де кірістер – активтердің істен шығуынан, өтеусіз алынған активтерден, мемлекеттік 
субсидиялардан, құнсызданудан пайда болған залалды қалпына келтіруден, операциялық 
жалға беруден, биологиялық активтердің əділ бағасының өзгеруінен түскен кірістер;

23) өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтің өзіндік құны – босатылған дайын өнімнің 
(жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) нақты өзіндік құны;

24) өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар – өнімдерді өткізу жəне 
қызмет көрсетулерге байланысты шығыстар. Оларға: жалақы, өткізім бөлімі жұмыскерлерінің 
жалақысынан аударымдар, меншікті сақтандыру шығыстары, іссапар шығыстары, өтелімдік 
аударымдар мен жылжымайтын мүлік объектілерін ұстау, жүкті жіберу пунктілеріне дейін 
тасымалдау, жүкті тиеу-түсіру бойынша шығыстары, маркетингілік қызмет көрсету бойынша 
шығыстар жəне ұқсас басқа да шығыстар;

25) өнімдерді өткізуден, орындалған жұмыстар мен қызмет көрсетулерден түскен кіріс 
– қосылған құн салығы, акциздерді, сондай-ақ қайтарылып берілген тауарлар құны, сатып 
алушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағанда алуға 
жататын (алынған) сомасы; 

26) өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтің көлемі – өндірушінің бағасымен жіберілген 
өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің құны;

27) өзге де шығыстар – əдеттегі қызмет процесіне қарамастан туындайтын өзге де өндірістік 
емес шығыстар, олар активтің істен шығуы мен құнсыздануы, бағам айырмасы, резервтің жа-
салуы мен үмітсіз талаптардың жойылуы, операциялық жалға беру шығыстары, биологиялық 
активтер əділ бағасының өзгеруінің шығыстары жəне тағы басқалар;

28) өндірістік шығыстар – қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлерінің өндірілген өнімі мен 
көрсетілетін қызметтердің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар;

29) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, əлеуметтік сақтандыру 
бойынша аударымдар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар – Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сəйкес анықталатын бюджетке міндетті 
төлемдер жəне зейнетақымен қамсыздандыру жəне міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған аударымдар;

30) шикізат жəне материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар, жиынтықтаушы 
бұйымдар – көлік жəне дайындаушы шығыстар есебімен өнім өндіру жəне қызмет көрсету 
процесінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны;

31) энергия – субъектінің технологиялық, энергетикалық, қозғалтқыштық жəне басқа да 
өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалатын сатып алынған энергияның барлық түрлерінің құны.

3. Түзетпе жазба нақты шоттардың дебеттік немесе кредиттік айналымдарын арттыру 
(азайту) ретінде көрсетіледі.

4. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі көрсеткіштерді толтыру кезінде 
экономикалық қызмет түрінің Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес бес 
таңбалық кодын көрсету керек.

5. 1-бөлімнің 1-жолы бойынша «Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызмет көлемі» көрсеткіші өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтер көлемінің (қайта 
сату үшін сатылып алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын, акциздерін есеп-
темей), кəсіпорын ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтер, сату үшін 
қоймаларда сақтаулы тұрған дайын өнім қорының өзгерісін, аяқталмаған өндіріс пен құрылыс 
қалдықтарының көбеюін (кемуін) жиынтықтаумен анықталады. 

Сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтер көлемі тауарды өткізуден түскен табыс пен тауарды сатып алу 
шығысының арасындағы айырмашылық ретінде белгіленеді. Тауарларды сатып алған тауар 
бағасына тең немесе төмен баға бойынша сатқан жағдайда, сауда қызметі бойынша өндірілген 
өнім, орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызмет көлемі айналым шығындарының ша-
масына тең болады.

Өндірістік кəсіпорындар үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтердің көлемдері өңделме шикізаттан өндірілген өнім құны жəне зауыт ішіндегі 
айналымдық құны ескеріліп, келтіріледі.

Айырбастау пункттері үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі валютаны сату мен сатып алу құнының арасындағы айырмашылық бо-
лып табылады. 

Алаңдар мен жабдықтарды жалға берумен айналысатын кəсіпорындар үшін жалға беру 
шарты бойынша өзінің активтерін уақытша пайдалануға беруден түскен кіріс өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады.

Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындары, мейрамханалар үшін өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі дайын тағамды жеткізуді қосқанда, оның тауар 
айналымына теңестіріледі. Мұның өзінде сатылған сусындар мен өнімдер материалдық 
шығындар болып табылады жəне өндірілген өнім көлеміне кіреді.

Қонақүйлер көлемі үшін өндірілген өнімдер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі мейрамханалар қызметтерін қоса, қонақүйлер қызметтерін ұсыну болып 
табылады.

Микрокредиттеумен айналысатын кəсіпорындар (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік 
серіктестік) үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен қаржылық делдалдықтың 
көрсеткен қызметінің көлемі қаржы делдалдары меншіктен түскен табыстарының жəне (өзінің 
меншікті құрал-жабдықтарын инвестициялау арқылы алған таза кірістен басқа) кредиторларға 
төленген пайыздардың айырмасы ретінде жанама жолмен анықталатын қызметтер құны 
болып табылады.

6. 2-бөлімді толтырған кезде шығындарға қайта сату үшін сатып алынған тауарлар құнын 
қоспау керек, өйткені оларды тауар өндірушілер есепке алған.

7. 2-бөлімнің 6.5-жолы бойынша «басқа да шығындар» көрсеткішінде басқа топтамаларға 
енгізілмеген барлық шығыстар көрсетеді.

8. Басқа кəсiпорындарға өңдеуге тапсырған шикiзаттың құнын басқа кəсiпорындарға 
одан өнім шығару үшін өнеркəсiптік өңдеуге өзінің өнімін (өңделме шикiзат ретiнде) берген 
кəсiпорындар толтырады.

9. 3-бөлімнің 1-жолы бойынша «Өткізілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызмет түрлерінен түскен кіріс» көрсеткіші сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін 
сатылған тауарлардың сатып алу құнын ескере отырып анықталады. 

3-жол «Жалпы пайда» өнімді өткізу, орындалған жұмыстар жəне қызметтерді көрсету та-
бысынан сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құнының айырмашылығы ретінде 
анықталады.

10-жол «Салық салғанға дейінгі пайда (залал)» қаржыландырудан түскен жалпы пайда, кіріс, 
өзге де табыстардың сомасы мен өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстардың, 
қаржыландыруға арналған шығыстардың, əкімшілік жəне өзге де шығыстардың сомасының 
айырмасы ретінде анықталады.

10. 7-бөлімде операциялық, инвестициялық жəне қаржылық қызметтегі ұлттық жəне ше-
тел валютасындағы кəсіпорынның ақша қаражаты қозғалысы туралы ақпарат көрсетілген.

Операциялық қызметтен түскен ақша қозғалысы төмендегі операциялардан ақша 
қаражаттарының таза сомасын қалыптастырған мынадай операциялардан ақшалай 
қаражаттарды көрсетеді:

тауар сатудан жəне қызметтер көрсетуден; 
лицензиямен пайдалану құқығын көрсетуден, қаламақы, комиссиялық сыйақылар мен 

өзге кірістерден; 
тауар мен көрсетілетін қызметтерді өнім берушілерге ақшалай төлемдер; 
жұмыскерлерге ақшалай төлемдер.
 өзге де төлемдер.

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалар қозғалысы – ақша эквиваленттеріне жат-
пайтын, айналымдық емес активтер мен басқа инвестицияларды алу жəне сатудан ақша 
ағымдарын көрсетеді:

мүлік, машиналар мен жабдықтар, материалдық емес жəне айналымдық емес өзге де 
активтерді, сондай-ақ əзірлеме мен жеке құрылысқа капиталдандырылған шығыстармен 
байланысты төлемдерді сатып алу;

негізгі құрал-жабдықтарды, материалдық емес активтерді жəне басқа айналымдық емес 
активтерді сату;

акционерлік капитал мен қарыздық құралдарға, кəсіпорынның бірлескен қызметіне қатысу 
үлестеріне қатысты ақшалай қаражаттардың төлемдері мен түсімдері;

басқа кəсіпорындарға көрсетілген ақшалай несиелер жəне осы несиелерді өтеумен бай-
ланысты ақшалай қаражаттардың түсімі;

өзге де.
Қаржы қызметінен түскен ақшалар қозғалысы – инвесторлар мен кредиторлардан ақша 

тарту бойынша операциялардан түскен ақшалай қаражаттарын алу жəне жұмсау, яғни қарыз 
қаражаттары мен меншіктік капиталмен байланысты операцияларды көрсетеді:

акция немесе өзге де акционерлік құралдарды шығарудан ақшалай қаражаттардың түсімі;
қарыздық міндеттемелерді шығарудан, кредиттер жəне басқа қысқа не ұзақ мерзімді қарыз 

алудан ақшалай қаражаттардың түсімі;
кəсіпорындардың акцияларын сатып алуға немесе өтеп алуға байланысты ақшалай 

төлемдер;
қарыз ақшалай қаражаттарды қайтарумен байланысты ақшалай төлемдер;
жалгердің қаржылық лизингіне қатысты қаржылық міндеттемелердің азаю есебінен 

ақшалай төлемдері;
өзге де.
Шетел валютасындағы операциялардан түскен ақшалар қозғалысы – операция жүзеге 

асырылған күні валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолданумен, теңгеге аударылған 
шетел валютасындағы операциялардан түскен ақшалай қаражаттардың қозғалысы. Шетелдік 
валютадағы операциялар – шетелдік валютадағы төлемдер, сондай-ақ шетелдік валютада 
жасалатын мəмілелер болып саналады:

құны шетелдік валютада көрсетілген тауарларды немесе қызметтерді алу немесе сату;
төлем немесе алу сомасы шетелдік валютада белгіленген қарыздарды алу немесе ұсыну;
шетел валютасында өрнектелген активтерді сатып алу немесе өткізу, міндеттемелерді 

өз басына алу немесе өтеу.
Одан басқа шетелдік валютадағы операцияларға шетелдік валютасына байлаулы опера-

циялар бойынша ұлттық валютадағы төлемдердің жүзеге асырылуы жатады.
Операциялық, инвестициялық, қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың таза 

сомасы операциялық, инвестициялық, қаржылық қызметтерден түскен ақшалай қаражаттардың 
түсімі жəне істен шығуының айырмасы ретінде анықталады.

11. 8-бөлімнің 7-жолы бойынша шетел валютасындағы таза позиция шетел валютасындағы 
активтер мен шетел валютасындағы міндеттемелер арасындағы айырмашылық ретінде 
анықталады.

12. 9-бөлім есепті жылдың қорытындысы бойынша алғашқы (қойма есебінің карточкалары, 
актілер, тізілімдер, жүк-құжаттар, шот-фактуралар, талаптар, лимиттік жинақтама карталар, 
азық-түліктер мен материалдардың есеп кітаптары, түгендеу тіркелімі жəне тағы басқалары) 
жəне бухгалтерлік есептің (айналым ведомосы, материалдар қозғалысы туралы есептер, 
анықтама-калькуляциялар, журнал-ордерлер) деректеріне қатаң сəйкестікте толтырылады.

Құндық көріністегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен сауда жəне көлік 
үстеме бағаларын есепке алумен, бірақ қосымша құн салығы жəне акцизсіз толтырылады.

«Пайдаланылған тауарлар мен қызметтер» бағанындағы «Барлығы» қорытынды жолында 
шаруашылық қызметі процесінде тұтынылған барлық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
жиынтық құны көрсетіледі. Бұл жол бойынша деректер қызметтің негізгі түрі бойынша жəне 
қосалқы (негізгі емес) қызмет түрлері бойынша деректерді қоса, жалпы алғанда кəсіпорын бой-
ынша жүргізіледі. Қайта сату үшін сатып алынған тауарлардың құны енгізілмейді. 

Негізгі қорларға жататын тауарлар бойынша тек ағымдағы жөндеу, құрылыс жұмыстары 
бойынша ғимараттар мен имараттарды ағымдағы жөндеу көрсетіледі. Тауар немесе қызметтің 
өндіруші сатып алған кезінде емес, өндіріс процесіне олардың кіруі кезінде ескеріледі, бөлімде 
кəсіпорынның өз өндірістік қызметінде қандай жəне қанша тауар мен қызметті пайдаланғандығы 
көрсетіледі.

Өнімдер (тауарлар, көрсетілетін қызметтер), (шикізаттар, материалдар, отын, энергия, 
сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен құрастырушы бұйымдар жəне тағы басқалар) 
шығындар туралы деректер «Шығыстар» 2-бөлімінде көрсетілген шығыстарға сəйкес келеді.

«Қорлар» бағаны (2, 3-бағандар) бойынша «Барлығы» қорытынды жолында шикізат пен 
материалды, дайын өнімді қоса алғанда меншік құқығына тиесілі тауарлық-материалдық 
қорлардың жиынтық құны көрсетіледі. 

Қорлар туралы деректер аяқталмаған өндірістің құнын ескерусіз тауарлардың түрлері 
бойынша талданып келтіріледі.

Өнімдердің (тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің) түрлері бойынша шығындар мен 
қорларды дұрыс бөлу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан, 6 белгіге дейінгі Экономикалық 
қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуіші (бұдан əрі – ЭҚТӨЖ) пайдаланылады. Бөлімде тау-
арлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру процесінде пайдаланылған 20-30 атау (ЭҚТӨЖ 
бойынша) жəне пайдаланылатын тауарлар мен қызметтердің жалпы сомасынан 50%-дан кем 
емес сəйкес тауарлық-материалдық қорлар көрсетіледі.

13. 10-бөлімде қызметкерлердің орташа жылдық тізімдік саны есепті жылдың барлық 
айларындағы орташа алғанда қызметкерлердің орташа санын қосу жəне алынған қосындыны 
12-ге бөлу жолымен анықталады.

Өндірістің жалпы көлеміндегі аумақтық бөлімшелердің үлесі құрылымдық бөлімшенің 
қызмет көрсетуі мен өндірілген өнімнің көлемі бас кəсіпорынның қызмет көрсетуі мен өндірілген 
өнімнің жалпы көлеміне қатынасы сияқты есептелінеді, пайызбен.

14. 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.

15. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
16. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) əр жолдар мен бағандар бойынша барлық көрсеткіштер – оң сандар (1-бөлімнің 1.3, 

1.4 - жолдарынан, 3 - бөлімнің 3, 10 - жолдарынан, 6-бөлімнің 28, 30 - жолдарынан, 7-бөлімнің 
3, 6, 9, 10 - жолдарынан, 8-бөлімнің 7-жолынан басқа).

2) 2-бөлім. «Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорын шығыстары 
туралы ақпарат»: 

7-жол = əрбір баған үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6 - жолдар қосындысына.
3) 3-бөлім. «Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорынның қаржылық-

шаруашылық қызметінің нəтижелері»: 
3-жол = əрбір баған үшін 1-жол – 2 - жол;
10-жол = 3 + 4 + 5-жолдар – 6 – 7 – 8 – 9 - жолдар əрбір баған үшін; 
Егер кəсіпорын саудамен айналысатын болса, онда 3-бөлімнің 1.1-жолы ≠ 0. 
4) 6-бөлім. «Бухгалтерлік теңгерім көрсеткіштері бойынша ақпарат»: 
1-жол > 1, 2-бағандар бойынша ∑1.1-1.3 - жолдар; 
6-жол = əрбір баған үшін 1, 2, 3, 4, 5 - жолдар қосындысына;
13-жол = 7, 8, 9, 10, 11, 12 дейінгі жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
14-жол = 6, 13-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
19-жол = 15, 16, 17, 18 - жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
23-жол = 20, 21, 22 - жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
30-жол = 24, 25, 26, 27, 28, 29 дейінгі жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
31-жол = 19, 23, 30 - жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
14-жол = 31 - жол əрбір баған үшін.
5) 7-бөлім. «Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы ақпарат»: 
3-жол = 1-жол – 2 - жол əрбір баған үшін;
6-жол = 4-жол – 5 - жол əрбір баған үшін;
9-жол = 7-жол – 8 - жол əрбір баған үшін;
10-жол = 3, 6, 9 - жолдар қосындысына əрбір баған үшін.
6) 8-бөлім. «Валюта позициясы бойынша ақпарат»: 
3-жол = 1, 2 - жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
6-жол = 4, 5 - жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
7-жол = 3-жол – 6-жол əрбір баған үшін.
7) Бөлімдер арасындағы бақылау:
1-бөлім 1-бағанының 1.3-жолы = 6-бөлімнің 4.2-жолы (1-баған – 2-баған);
1-бөлім 1-бағанының 1.4-жолы = 6-бөлімнің 4.4-жолы (1-баған – 2-баған);
2-бөлім 1-бағанының 6.1-жолы = 4-бөлімнің 1-бағаны (1-жол – 2-жол – 3-жол – 9-жол – 

10-жол – 13-жол – 14-жол);
2-бөлім 8-бағанының 7-жолы = 3-бөлім 1-бағанының 6, 7, 8, 9-жолдарының қосындысына;
3-бөлім 1-бағанының 11-жолы = 4-бөлім 1-бағанының 2-жолы - рұқсат етілетін бақылау;
егер 4-бөлімнің 14-жолы (1-баған – 2-баған) > 0 болса, онда 5-бөлім 1-бағанының 2.3-жолы 

≠ 0 - рұқсат етілетін бақылау;
6-бөлім 2-бағанының 1-жолы +/– 7-бөлім 1-бағанының 10-жолы = 6-бөлім 1-бағанының 

1-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 14-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 3-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 19, 23-жолдары қосындысы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 6-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 1-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 1.1-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 2-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 1.2-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 3-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 1.3-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 7-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 2.1-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 8-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 2.2-жолы; 
6-бөлім 1-бағанының 13-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 2-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 15-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 4.1-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 15.1-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 4.1.1-жолы;
6-бөлім 1-бағанының 18-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 4.3-жолы; 
6-бөлім 1-бағанының 20-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 5.1-жолы; 
6-бөлім 1-бағанының 23-жолы ≥ 8-бөлім 1-бағанының 5-жолы. 
9-бөлім 1-бағанының «Барлығы» жолы ≤ 2-бөлім 1-бағанының 1, 6.3, 6.4-жолдары 

қосындысына – рұқсат етілетін бақылау;
9-бөлім 2-бағанының «Барлығы» жолы ≤ 6-бөлім 2-бағанының 4-жолы;
9-бөлім 3-бағанының «Барлығы» жолы ≤ 6-бөлім 1-бағанының 4-жолы.
8) 9-бөлім. «Қорлар жəне өндіріс барысында пайдаланылған тауарлар мен қызметтерге 

кəсіпорындардың шығыстары туралы ақпарат»
«Барлығы» жолы ≥ ∑ «Негізгі қызмет түрі бойынша» жолынан төмен орналасқан барлық 

жолдар;
«Негізгі қызмет түрі бойынша» жолы ≥ ∑ төмен орналасқан жолдар;
1, 2, 3 бағандар ≥ 0 барлық жолдар бойынша.
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Время, затраченное на заполнение статистической фор-
мы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
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до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 часов
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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 соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 271103130
Код статистической формы 271103130 

Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп 
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия

1-ПФ 

Тоқсандық  Тоқсан      жыл
Квартальная  Квартал                   год

Жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамнан асатын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлғалар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары ұсынады. 
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық 
бірлестіктер ұсынбайды
Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и 
филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 
человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохране-
ния, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные 
фонды, общественные объединения

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) после отчетного периода
              
БСН коды
код БИН       

1. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі өндірілген өнім мен 
көрсетілген қызметтердің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию об объеме произведенной продукции и оказанных услуг в разрезе 
основного и вторичных видов деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7

1

Өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі
Объем произведенной продук-
ции, выполненных работ и ока-
занных услуг 

1.1

өткізілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі
объем реализованной продук-
ции, выполненных работ и ока-
занных услуг 

1.2

кəсіпорын ішінде 
пайдаланылған өнімдер мен 
көрсетілген қызметтер
продукция и оказанные услуги, 
использованные внутри пред-
приятия

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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1.3

қоймада тұрған жəне сатуға 
арналған дайын өнімдер 
қорының өзгеруі 
изменение запасов готовой про-
дукции, находящихся на складах 
и предназначенных для продажи

1.4
аяқталмаған өндіріс 
қалдығының өсуі немесе кемуі 
прирост или уменьшение остат-
ка незавершенного производства 

2. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорын шығыстары тура-
лы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о расходах предприятия в разрезе основного и вторичных видов 
деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Материалдық шығындар 
Материальные затраты 
олардан
из них X X X X X X X X

1.1
шикізаттар мен мате-
риалдар
сырье и материалы 

1.2

сатылып алынған жар-
тылай фабрикаттар мен 
жинақтаушы бұйымдар 
покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия 

1.3 отын 
топливо 

1.4 энергия 
энергия

1.5

тараптық ұйымдар 
орындаған өндірістік 
сипаттағы жұмыстар мен 
қызметтер 
работы и услуги произ-
водственного характера, 
выполненные сторонними 
организациями 

1.6 басқа материалдар
другие материалы 

2
Негізгі құралдар өтелімі 
Амортизация основных 
средств 

3
Материалдық емес актив-
тер өтелімі 
Амортизация нематериаль-
ных активов

4
Қызметкерлердің жалақы 
қоры 
Фонд заработной платы 
работников 

5

Кəсіпорын қаражаты 
есебінен қызметкерлерге 
ақшалай жəрдемақы
Денежные пособия ра-
ботникам за счет средств 
предприятия 

6  Басқа да шығыстар
Прочие затраты 
олардан
из них X X X X X X X X

6.1

шығысқа жатқызылатын 
салықтар мен басқа 
да төленетін міндетті 
төлемдер (корпоративтік 
табыс салығынсыз, 
акцизсіз жəне ҚҚС1-сыз) – 
барлығы
налоги и другие обязатель-
ные платежи, относимые 
на расходы (без корпора-
тивного подоходного нало-
га, акцизов и НДС1) – всего 

6.2
қызметтік іссапар 
кезіндегі тəулікақы
суточные во время слу-
жебных командировок

6.3 жалгерлік ақы 
арендная плата 

6.4

тараптық ұйымдар 
орындаған өндірістік 
емес сипаттағы 
қызметтер 
услуги непроизводствен-
ного характера, выполнен-
ные сторонними органи-
зациями 

6.5 басқа шығындар 
другие затраты

7 Шығыстар, барлығы
Расходы, всего 

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі ҚҚС- қосылған құн салығы
 Здесь и далее НДС - налог на добавленную стоимость

3. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорынның қаржы-
шаруашылық қызметінің нəтижесін көрсетіңіз, мың теңге

Укажите результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия в разрезе ос-
новного и вторичных видов деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7

1
Өнімдерді өткізу мен қызметтерді
көрсетуден түскен кіріс 
Доход от реализации продукции 
и оказания услуг 

1.1

қайта сату үшін сатып алынған 
тауарларды өткізуден түскен 
кіріс 
доход от реализации товаров, 
приобретенных для перепродажи

2

Өткізілген өнім мен 
көрсетілген қызметтердің 
өзіндік құны 
Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 

3 Жалпы пайда 
Валовая прибыль 

4
Қаржыландырудан түскен 
кірістер 
Доходы от финансирования 

5 Өзге де кірістер
Прочие доходы

6
Өнімдерді өткізу мен қызмет 
көрсету бойынша шығыстар
Расходы по реализации продук-
ции и оказанию услуг

7 Əкімшілік шығыстар 
Административные расходы 

8
Қаржыландыруға жұмсалған 
шығыстар
Расходы на финансирование 

9 Өзге де шығыстар 
Прочие расходы 

10
Салық салынғанға дейінгі пай-
да (залал)
Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 

11
Корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығыстар 
Расходы по корпоративному по-
доходному налогу 

4. Салықтар, аударымдар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию по налогам, отчислениям и другим обязательным платежам в 
бюджет, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті кезеңде 
есептелгені

Начисленные за 
отчетный период

Есепті кезеңде нақты 
аударылғаны

Фактически перечис-
ленные за отчетный 

период
А Б 1 2
1 Барлығы 

Всего 
2 Корпоративтік табыс салығы 

Корпоративный подоходный налог 
3 Жеке табыс салығы 

Индивидуальный подоходный налог 

4
Əлеуметтік салық бойынша жасала-
тын аударымдар
 Отчисления по социальному налогу

5
 Əлеуметтік сақтандыру бойынша 
аударымдар
Отчисления по социальному стра-
хованию
 одан
из них X X

5.1
Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар 
Отчисления на обязательное социаль-
ное медицинское страхование

6 Жер салығы 
Земельный налог 

7 Мүлік салығы 
Налог на имущество 

8
Көлік құралдарына салынатын 
салық 
Налог на транспортные средства 

9 Қосылған құн салығы 
Налог на добавленную стоимость 

10 Акциздер 
Акцизы

11

Жер қойнауын пайдаланушыларға 
салынатын салықтар жəне арнаулы 
төлемдер
Налоги и специальные платежи недро-
пользователей 
олардан
из них X X

11.1 үстеме пайдаға салынатын салық
налог на сверхприбыль 

11.2
жер қойнауын пайдаланушылардың 
өзге де арнаулы төлемдері
прочие специальные платежи недро-
пользователей

12
Басқа да міндетті төлемдер мен 
алымдар
Другие обязательные платежи и сборы

13 Кедендік төлемдер 
Таможенные платежи 

14

Жұмыс берушілердің бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына 
міндетті зейнетақы жарналарының 
аударымдары 
Отчисления обязательных пенсионных 
взносов работодателей в единый нако-
пительный пенсионный фонд

5. Берешек туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о задолженности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Берешек-
барлығы
Задолженность-
всего 

Оның ішінде 
мерзімі өткендер
Из нее просро-
ченная 

А Б 1 2
1 Дебиторлық берешек 

Дебиторская задолженность
одан
из нее X X

1.1
сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің берешегі
задолженность покупателей и заказчиков

1.2 өзге де дебиторлық берешек
прочая дебиторская задолженность

2 Міндеттемелер бойынша берешек
Задолженность по обязательствам
одан
из нее X X

2.1
өнім берушілермен жəне мердігерлермен 
есеп айырысу бойынша
по расчетам с поставщиками и подрядчиками

2.2
салықтар мен басқа да бюджетке міндетті 
төлемдер бойынша
по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет

2.3

жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы 
жарналарын бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына аударуы бойынша 
по перечислению обязательных пенсионных 
взносов работодателей в единый накопитель-
ный пенсионный фонд

2.4 банк қарыздары бойынша
по займам банков

2.5 өзге де қарыздар бойынша
по прочим займам

2.6
өзге де кредиторлық берешектер мен есеп-
теулер бойынша
по прочей кредиторской задолженности и на-
числениям

2.6.1
соның ішінде еңбекақы төлеу бойынша 
берешек
в том числе задолженность по оплате труда

6. Бухгалтерлік теңгерім көрсеткіштері бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по показателям бухгалтерского баланса, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Кезең соңына
На конец пе-
риода

Кезең басына
На начало пе-
риода

А Б 1 2
1 Ақшалай қаражат 

Денежные средства

2 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
Краткосрочные финансовые инвестиции

3 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
Краткосрочная дебиторская задолженность

4 Қорлар
Запасы
соның ішінде
в том числе X X

4.1 шикізат пен материалдар
сырье и материалы

4.2 дайын өнім
готовая продукция 

4.3 тауарлар
товары 

4.4 аяқталмаған өндіріс
незавершенное производство 

4.5 өзге де қорлар 
прочие запасы

5 Өзге де қысқа мерзімді активтер
Прочие краткосрочные активы

6 Қысқа мерзімді активтер жиынтығы 
Итого краткосрочных активов 

7 Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары
Долгосрочные финансовые инвестиции 

8 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
Долгосрочная дебиторская задолженность

9  Негізгі құрал-жабдықтар
Основные средства

10 Биологиялық активтер
Биологические активы

11 Материалдық емес активтер
Нематериальные активы 

12 Ұзақ мерзімді өзге активтер
Прочие долгосрочные активы

12.1 оның ішінде аяқталмаған құрылыс 
из них незавершенное строительство

13 Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы 
Итого долгосрочных активов

14 Баланс (активтер)
Баланс (активы)

15 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
Краткосрочные финансовые обязательства 

15.1 оның ішінде қысқа мерзімді банк қарыздары 
из них краткосрочные банковские займы

16 Салықтар бойынша міндеттемелер
Обязательства по налогам

17 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
Краткосрочная кредиторская задолженность

18 Қысқа мерзімді өзге міндеттемелер
Прочие краткосрочные обязательства

19 Қысқа мерзімді міндеттемелер жиынтығы
Итого краткосрочных обязательств 

20 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Долгосрочные финансовые обязательства 

20.1 оның ішінде ұзақ мерзімді банк қарыздары 
из них долгосрочные банковские займы

21 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
Долгосрочная кредиторская задолженность

22 Ұзақ мерзімді өзге міндеттемелер
Прочие долгосрочные обязательства

23 Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиынтығы 
Итого долгосрочных обязательств 

24 Жарғылық (акционерлік) капитал
Уставный (акционерный) капитал

24.1 одан төленбеген капитал
из него неоплаченный капитал

25
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
Выкупленные собственные долевые инстру-
менты

26 Эмиссиялық кіріс
Эмиссионный доход

27 Резервтер
Резервы

28
Бөлінбеген табыс (орны толтырылмаған 
залал)
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

29 Азшылық үлесі
Доля меньшинства

30 Капитал жиынтығы 
Итого капитал 

31 Баланс (пассивтер)
Баланс (пассивы)

7. Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о движении денежных средств, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Ба
рл

ы
ғы

 В
се

го Теңгемен 
жасалған 
операци-
ялардан 
түскені

От операций 
в тенге

Шетел ва-
лютасымен 

жасалған опе-
рациялардан 

түскені
От операций 

в иностранной 
валюте

А Б 1 2 3
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от операционной деятельности

1 Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств
соның ішінде
в том числе X X X

1.1 тауарларды өткізуден
реализация товаров

1.2 өзге де түсімдер
прочее поступление

2 Ақшалай қаражаттың істен шығуы
Выбытие денежных средств
соның ішінде
в том числе X X X

2.1
тауарлар мен қызметтер үшін өнім 
берушілерге төленетін төлемдер платежи по-
ставщикам за товары и услуги

2.2 қарыздар бойынша түскен сыйақыларды 
төлеу выплата вознаграждений по займам 
одан
из него X X X

2.2.1 банк қарыздары бойынша
по займам банков

2.2.2 өзге қарыздар бойынша
по прочим займам 

2.3 өзге де шығулар
прочее выбытие

3
Операциялық қызметтен түскен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы 
Чистая сумма денежных средств от операцион-
ной деятельности
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

4 Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

4.1 қаржы активтерін өткізуден реализация фи-
нансовых активов 

4.2
басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу 
погашение займов, предоставленных другим 
организациям

4.3 өзге де түсімдер
прочее поступление

5 Ақшалай қаражаттың істен шығуы
Выбытие денежных средств
соның ішінде
в том числе X X X

5.1 қаржы активтерін сатып алу
приобретение финансовых активов

5.2 басқа ұйымдарға қарыздар беру
предоставление займов другим организациям

5.3 өзге де шығулар
прочее выбытие

6
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от инвестици-
онной деятельности
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от финансовой деятельности

7 Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

7.1 қарыз алу 
получение займов 
олардан
из них X X X

7.1.1 банк қарыздары
займов банков

7.1.2 өзге де қарыздар
прочих займов

7.2 өзге де түсімдер
прочее поступление

8 Ақшалай қаражаттың істен шығуы
Выбытие денежных средств 
соның ішінде
в том числе X X X

8.1 қарыздар бойынша берешекті төлеу
погашение задолженности по займам 

олардан
из них X X X

8.1.1 банк қарыздары бойынша
по займам банков

8.1.2 өзге де қарыздар бойынша
по прочим займам 

8.2 меншікті акцияларды сатып алу 
приобретение собственных акций

8.3 өзге де шығулар
прочее выбытие

9
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от финансо-
вой деятельности 

10
Жиынтығы: Ақшалай қаражаттың көбеюі/
азаюы 
Итого: Увеличение/уменьшение денежных 
средств 

8. Валюталық позиция бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по валютной позиции, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Валю-
талық 

позиция, 
барлығы 
Валютная 
позиция, 

всего

соның ішінде валюта бой-
ынша позиция в том числе 

позиции по валюте

АҚШ 
дол-
лары 

доллар 
США ев

ро
 е

вр
о ресей 

рублі
россий-

ский 
рубль

өзге де 
валю-
талар
прочие 
валю-

ты
А Б 1 2 3 4 5

1
Шетел валютасындағы қысқа 
мерзімді активтер Краткосрочные акти-
вы в иностранной валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

1.1
ақша қаражаттары жəне олардың 
баламалары денежные средства и их 
эквиваленты 

1.2
қысқа мерзімді қаржы инвестиция-
лары краткосрочные финансовые ин-
вестиции

1.3
қысқа мерзімді дебиторлық бере-
шек краткосрочная дебиторская задол-
женность 

1.4 өзге де қысқа мерзімді активтер 
прочие краткосрочные активы

2
Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді 
активтер Долгосрочные активы в ино-
странной валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

2.1 ұзақ мерзімді қаржы инвестиялары 
долгосрочные финансовые инвестиции 

2.2
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
долгосрочная дебиторская задолжен-
ность 

2.3 өзге де ұзақ мерзімді активтер 
прочие долгосрочные активы

 3 Шетел валютасындағы активтер 
Активы в иностранной валюте

4
Шетел валютасындағы қысқа 
мерзімді міндеттемелер 
Краткосрочные обязательства в ино-
странной валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

4.1
қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер 
краткосрочные финансовые обяза-
тельства 
олардан
из них X X X X X

4.1.1 қысқа мерзімді банк қарыздары кра-
ткосрочные банковские займы 

4.1.2
өзге де қысқа мерзімді қаржы 
міндеттемелері прочие краткосрочные 
финансовые обязательства 

4.2
қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек краткосрочная кредиторская за-
долженность 

4.3 өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 
прочие краткосрочные обязательства

5
Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді 
міндеттемелер
Долгосрочные обязательства в ино-
странной валюте 
соның ішінде
в том числе X X X X X

5.1
ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері 
долгосрочные финансовые обяза-
тельства
олардан
из них X X X X X

5.1.1 ұзақ мерзімді банк қарыздары долго-
срочные банковские займы 

5.1.2
өзге де ұзақ мерзімді қаржы 
міндеттемелері прочие долгосрочные 
финансовые обязательства 

5.2
ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
долгосрочная кредиторская задолжен-
ность 

5.3 өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 
прочие долгосрочные обязательства

6
Шетел валютасындағы 
міндеттемелер Обязательства в ино-
странной валюте

7 Шетел валютасындағы таза позиция 
Чистая позиция в иностранной валюте 

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:
2 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 4-қосымша

«Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271103130, 
индексі 1-ПФ, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 271103130, 
индексі 1-ПФ, 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 «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (коды 
271103130, индексі 1-ПФ, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) ақшалай қаражат қозғалысы – операциялық, инвестициялық жəне қаржы қызметтері 

бойынша жіктелетін кезеңдегі ақшаның жəне оның баламаларының түсуі жəне істен шығуы;
2) аяқталмаған өндіріс (жартылай фабрикаттар, құралдар, өзі жасап шығарған көмекші 

құрылғылар) – технологиялық процесте көзделген барлық кезеңдерден өтпеген жəне 
өндірістік процестегі өнім (өндірістік процестегі барлық кезеңдеріндегі, жасалған, бірақ толық 
жинақталмаған бөлшектер мен жартылай фабрикаттар);

3) азшылық үлесі – басты компаниясы еншілес компаниялар арқылы тікелей немесе 
жанама иеленбеген, үлесіне келетін еншілес компания қызметінің таза нəтижелерінің жəне 
таза активтерінің бөлігі;

4) əкімшілік шығыстар – өндірістік үдерістерге байланысты емес басқару жəне шаруашылық 
шығыстары; 

5) валюта позициясы – есепті күнге түпкілікті валюта айырбастау бағамын қолданып 
теңгеде қайта саналған, шетелдік валютада тұлғаланған, активтер мен міндеттемелер бой-
ынша жалпы позиция;

6) дебиторлық берешек – жеке жəне заңды тұлғалармен шаруашылық қатынасының 
қорытындылары бойынша кəсіпорынға олардан тиесілі борыштар сомасы;

7) кəсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге берілетін ақшалай жəрдемақылар 
– ұйымды тарату, қызметкерлер санын немесе штатын қысқарту нəтижесінде төленетін 
өтемақылар, қызметкерге бір жолғы тəртіпте көрсетілетін материалдық көмек (үйлену, бала 
туу), уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша əлеуметтік жəрдемақылар (жалпы аурулар, 
жүктілік жəне бала туу, бала асырап алу), қызметкерге жұмыс берушінің кінəсі бойынша 
денсаулыққа зиян немесе зақым келтірілген нұқсанды өтеуге (сақтандыру өтеуі жоқ болған 
жағдайда) төлемдер;

8) кəсіпорын ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтер – субъектінің бір 
құрылымдық бөлімшесінің осы субъектінің екінші құрылымдық бөлімшесіне пайдалану үшін 
ұсынылған өнімінің (жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің) құны;

9) корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар – қолданыстағы салық заңнамасына 
сəйкес анықталатын корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар; 

10) қаржыландыруға арналған шығыстар – сыйақылар, қаржылық жалдау бойынша пайыз-
дарды төлеуге арналған, қаржылық құралдардың əділ құнын өзгертуден алынатын шығыстар 
мен қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар;

11) қаржыландырудан түсетін табыстар – сыйақылар, дивиденділер бойынша, қаржылық 
жалдаудан, жылжымайтын мүлікке инвестициялармен операциялардан, қаржылық 
құралдардың əділ құнын өзгертуден түсетін кірістер жəне қаржыландырудан түсетін өзге 
де кірістер; 

12) қорлар – қызмет көрсету немесе сату кезінде өндірістік процесте пайдалануға арналған 
кəсіпорынның қысқа мерзімді активтері;

13) қызметкерлердің жалақы қоры – қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың 
олардың қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан, есептеген жиынтық 
ақшалай қаражатының, сондай-ақ ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, 
салық жəне басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы 
қорларына жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарнасы) (лауазымдық айлықақылар 
(тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйлықақылар жəне өзге де 
ынталандыру мен өтелімдік сипаттағы төлемдер);

14) қызметтің қосалқы түрі – бұл үшінші тұлғалар үшін өнімдерді өндіру мақсатында жүзеге 
асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі;

15) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъекті жүзеге асыратын қызметтің кез келген 
басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі; 

16) материалдық шығындар – жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға 
төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржасы қызметінің құны, 
кеден бажы, бөгде ұйымдардың жəне кəсіпорынның қызметкерлері болып табылмайтын 
жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға жəне жеткізуге 
жұмсалатын шығыстарды қосқанда материалдық ресурстарды сатып алу (қосылған құн салығы, 
акциз есебінсіз) бағасына сүйене отырып қалыптасқан құны;

17) міндеттеме – реттелуі экономикалық пайдаларды қамтитын ресурстардың есептен 
шығуына əкеп соқтыратын өткен оқиғалардан туындайтын дара кəсіпкердің немесе ұйымның 
қазіргі міндеттері;

18) отын – технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, 
ғимараттарды жылытуға, көлік кəсіпорындары орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша 
көлік жұмыстарына жұмсалатын, шеттен сатып алынған жəне де кəсіпорынның өзі өндірген 
отынның барлық түрлерінің құны;

19) өтелім – активтің пайдалы қолдану мерзімі ішінде жүретін сатып алынған актив құнының 
өнімнің өзіндік құнына немесе шығысқа бірте-бірте ауысу процесі;

20) өндірушінің бағасы – өнімнің өндірушіден сатып алушыға дейінгі қозғалысына байла-
нысты қосылған құн салығы жəне акциздерді, сауда жəне өткізу үстеме бағаларды, тасымал 
жəне басқа да шығыстарды есепке алусыз «кəсіпорын қақпасынан» шыққан сəттен бастап 
өткізілетін өнім бірлігінің бағасы; 

21) өндірістік емес шығыстар – өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар, 
əкімшілік шығыстар, қаржыландыру шығыстары жəне басқа шығыстар кіретін шығыстар;

22) өзге де кірістер – активтердің істен шығуынан, өтеусіз алынған активтерден, 
мемлекеттік субсидиялардан, құнсызданудан пайда болған залалды қалпына келтіруден, бағам 
айырмашылықтан, операциялық жалға беруден, биологиялық активтердің əділ бағасының 
өзгеруінен түскен кірістер жəне өзгелер;

23) өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтің өзіндік құны – жіберілген дайын өнімнің 
(жұмыстың, көрсетілген қызметтердің) нақты өзіндік құны;

24) өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар – өнімдерді өткізу жəне 
қызмет көрсетулерге байланысты шығыстар. Оларға: жалақы, өткізу бөлімі қызметкерлерінің 
жалақысынан аударымдар, меншікті сақтандыру шығыстары, іссапар шығыстары, өтелімдік 
аударымдар мен жылжымайтын мүлік объектілерін ұстау шығыстары, жүкті жіберу пунктілеріне 

дейін тасымалдау, жүкті тиеу-түсіру бойынша шығыстары, маркетингілік қызмет көрсету бой-
ынша шығыстар жəне ұқсас басқа да шығыстар;

25) өнімдерді өткізу мен қызмет көрсетулерден түскен кіріс – қосылған құн салығы, 
акциздерді, сондай-ақ қайтарылып берілген тауарлар құны, сатып алушыларға ұсынылған сауда 
жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағанда алуға жататын (алынған) кіріс сомасы; 

26) өндірілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтің көлемі – өндірушінің бағасымен жіберілген 
өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің құны;

27) өзге де шығыстар – əдеттегі қызмет процесіне қарамастан туындайтын өзге де өндірістік 
емес шығыстар, олар активтің істен шығуы мен құнсыздануы, бағам айырмашылығы, резервтің 
жасалуы мен сенімсіз талаптардың істен шығарылуы, операциялық жалға беру шығыстары, 
биологиялық активтер əділ бағасының өзгеруінің шығыстары жəне тағы басқалар.

28) өндірістік шығыстар – қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлерінің өндірілген өнімі мен 
көрсетілетін қызметтердің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар;

29) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, əлеуметтік сақтандыру 
бойынша аударымдар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар – Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сəйкес анықталатын, бюджетке міндетті 
төлемдер жəне зейнетақымен қамсыздандыру жəне міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған аударымдар;

30) шикізат жəне материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар, жиынтықтаушы 
бұйымдар – көлік жəне дайындау шығыстарының есебімен өнім өндіру жəне қызмет көрсету 
процесінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны;

31) энергия – субъктінің технологиялық, энергетикалық, қозғалтқыштық жəне басқа да 
өндірістік мұқтаждарына жұмсалатын сатып алынған энергияның барлық түрлерінің құны.

3. Түзетпеу жазбасы нақты шоттардың дебеттік немесе кредиттік айналымдарын арттыру 
(азайту) ретінде көрсетіледі.

4. Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі көрсеткіштерді толтыру кезінде 
қызмет түрінің Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес бес таңбалық 
коды көрсетіледі.

5. 1-бөлімнің 1-жолы бойынша «Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызмет көлемі» көрсеткіші өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызмет көлемінің (қайта сату үшін 
сатып алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын, акциздерін есептемей), кəсіпорын 
ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтің, сату үшін қоймаларда сақтаулы тұрған 
дайын өнім қорының өзгерісін, аяқталмаған өндіріс пен құрылыс қалдықтарының көбеюін 
(кемуін) жиынтықтаумен анықталады. 

Сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтер көлемі тауарды өткізуден түскен табыс пен тауарды сатып алу 
шығысының арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Тауарларды сатып алған тауар 
бағасына тең немесе төмен баға бойынша сатқан жағдайда, сауда қызметі бойынша өндірілген 
өнім, орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызмет көлемі айналым шығындарының ша-
масына тең болады.

Өндірістік кəсіпорындар үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтердің көлемдері өңделме шикізаттан өндірілген өнім құны жəне зауыт ішіндегі 
айналымдық құны ескеріліп, келтіріледі.

Айырбастау пункттері үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі валютаны сату мен сатып алу құнының арасындағы айырмашылық бо-
лып табылады. 

Алаңдар мен жабдықтарды жалға берумен айналысатын кəсіпорындар үшін жалға беру 
шарты бойынша өзінің активтерін уақытша пайдалануға беруден түскен кіріс өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады.

Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындары, мейрамханалар үшін өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі дайын тағамды жеткізуді қосқанда, оның тауар 
айналымына теңестіріледі. Мұның өзінде сатылған сусындар мен өнімдер материалдық 
шығындар болып табылады жəне өндірілген өнім көлеміне кіреді.

Қонақүйлер үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі 
мейрамханалар қызметтерін қоса, қонақүйлер қызметтерін ұсыну болып табылады.

Микрокредиттеумен айналысатын кəсіпорындар (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік 
серіктестіктер) үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі 
қаржы делдалдарының меншіктен түскен табыстары (өзінің меншікті құрал-жабдықтарын инве-
стициялау арқылы алған таза кірістен басқа) мен кредиторларға төленген пайыздар арасындағы 
айырмашылық ретінде жанама жолмен анықталатын қызметтер құны болып табылады.

6. 2-бөлімді толтырған кезде шығындарға қайта сату үшін сатып алынған тауарлар құнын 
қоспау керек, өйткені оларды тауар өндірушілер есепке алған.

7. 2-бөлімнің 6.5-жолы бойынша «басқа да шығыстар» көрсеткіші басқа топтамаларға 
енгізілмеген барлық шығыстар көрсетеді.

8. 3-бөлімнің 1-жолы бойынша «Өткізілген өнім, көрсетілген қызмет түрлерінен түскен кіріс» 
көрсеткіші сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін сатылған тауарлардың сатып 
алу құнын ескере отырып, сипаттайды. 

3-жол «Жалпы пайда» өнімді өткізу, орындалған жұмыстар жəне қызметтерді көрсету та-
бысынан сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құнының айырмашылығы ретінде 
анықталады.

10-жол «Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)» қаржыландырудан түскен жалпы пайда, 
кіріс, өзге де табыстардың сомасы мен өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстардың, 
қаржыландыруға арналған шығыстардың, əкімшілік жəне өзге де шығыстардың сомасының 
айырмасы ретінде анықталады.

9. 7-бөлімде операциялық, инвестициялық жəне қаржылық қызметтегі ұлттық жəне ше-
тел валютасындағы кəсіпорынның ақша қаражаты қозғалысы туралы ақпарат көрсетілген.

Операциялық қызметтен түскен ақша қозғалысы төмендегі операциялардан ақша 
қаражаттарының таза сомасын қалыптастырған мынадай операциялардан ақшалай 
қаражаттарды көрсетеді:

тауар сатудан жəне қызметтер көрсетуден; 
лицензиямен қолдану құқығын ұсынудан, қаламақы, комиссиялық сыйақылар мен өзге 

кірістерден; 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өнім берушілерге төлемдер; 
қызметкерлерге төлемдер;
 өзге де төлемдер.
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қозғалысы – ақша эквиваленттеріне жатпайтын, 

ұзақ мерзімді (айналымдық емес) активтер мен басқа инвестицияларды алу жəне сатудағы 
ақша ағымдарын көрсетеді:

мүлік, машиналар мен жабдықтар, материалдық емес жəне ұзақ мерзімді (айналымдық 
емес) өзге де активтерді, сондай-ақ əзірлеме мен жеке құрылысқа капиталдандырылған 
шығыстармен байланысты төлемдерді сатып алу;

негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді жəне басқа ұзақ мерзімді (айналымдық 
емес) активтерді сату;

акционерлік капитал мен қарыздық құралдарға, кəсіпорынның бірлескен қызметіне қатысу 
үлестеріне қатысты ақшалай қаражаттардың төлемдері мен түсімдері;

басқа кəсіпорындарға ұсынылған ақшалай несиелер жəне осы несиелерді өтеумен бай-
ланысты ақшалай қаражаттың түсімі;

өзге де.
Қаржы қызметінен түскен ақша қозғалысы – инвесторлар мен кредиторлардан ақша тар-

ту бойынша операциялардан түскен ақшалай қаражаттарды алу жəне жұмсау, яғни қарыз 
қаражаттары мен меншікті капиталмен байланысты операцияларды көрсетеді:

акция немесе өзге де акционерлік құралдарды шығарудан ақшалай қаражаттың түсімі;
қарыздық міндеттемелерді шығарудан, кредиттер жəне басқа қысқа не ұзақ мерзімді қарыз 

алудан ақшалай қаражаттың түсімі;
кəсіпорындардың акцияларын сатып алуға немесе өтеп алуға байланысты ақшалай 

төлемдер;
қарыз ақшалай қаражаттарды қайтарумен байланысты ақшалай төлемдер;
жалгердің қаржылық лизингіне қатысты қаржылық міндеттемелердің азаю есебінен 

ақшалай төлемдері;
өзге де.
Шетел валютасындағы операциялардан түскен ақша қозғалысы – операция жүзеге 

асырылған күні валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолданумен, теңгеге аударылған 
шетел валютасындағы операциялардан түскен ақшалай қаражаттың қозғалысын көрсетеді. 
Шетелдік валютадағы операциялар – шетелдік валютадағы төлемдер, сондай-ақ шетелдік 
валютада жасалатын мəмілелер болып саналады:

құны шетелдік валютада көрсетілген тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді алу 
немесе сату;

төлем немесе алу сомасы шетелдік валютада белгіленген қарыздарды алу немесе ұсыну;
шетел валютасында тұлғаланған активтерді сатып алу немесе өткізу, міндеттемелерді 

өз басына алу немесе өтеу.
Одан басқа шетелдік валютадағы операцияларға шетелдік валютаға байлаулы операци-

ялар бойынша ұлттық валютадағы төлемдердің жүзеге асырылуы жатады.
Операциялық, инвестициялық, қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың таза 

сомасы операциялық, инвестициялық, қаржылық қызметтерден түскен ақшалай қаражаттардың 
түсімі жəне істен шығуының айырмасы ретінде анықталады.

10. Шетел валютасындағы таза позиция шетел валютасындағы активтер мен шетел 
валютасындағы міндеттемелер арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.

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. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) əр жол мен баған үшін барлық көрсеткіштер – оң сандар (1-бөлімнің 1.3, 1.4-жолдарынан, 

3-бөлімнің 3, 10-жолдарынан, 6-бөлімнің 28, 30 - жолдарынан, 7-бөлімнің 3, 6, 9, 10-жолдары-
нан, 8-бөлімнің 7-жолынан басқа).

2) 2-бөлім. «Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі, кəсіпорын шығыстары 
туралы ақпарат»: 

7-жол = əр бағандар үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6-жолдар сомасына. 
3) 3-бөлім. «Қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлері бөлінісіндегі кəсіпорынның қаржылық-

шаруашылық қызметінің нəтижелері»: 
3-жол = əр бағандар үшін 1-жол - 2-жол; 
10-жол = əр бағандар үшін 3-жол+ 4-жол+ 5-жол - 6- 7- 8– 9-жолдар;
Егер кəсіпорын саудамен айналысатын болса, онда 3-бөлім 1.1-жолы ≠ 0. 
4) 6-бөлім. «Бухгалтерлік теңгерім көрсеткіштері бойынша ақпарат»: 
6-жол = барлық бағандар үшін 1, 2, 3, 4, 5-жолдар сомасына; 
13-жол = барлық бағандар үшін 7, 8, 9, 10, 11, 12-жолдар сомасына;
14-жол = барлық бағандар үшін 6, 13-жолдар сомасына;
19-жол = барлық бағандар үшін 15, 16, 17, 18-жолдар сомасына;
23-жол = барлық бағандар үшін 20, 21, 22 - жолдар сомасына;
30-жол = барлық бағандар үшін 24, 25, 26, 27, 28, 29-жолдар сомасына;
31-жол = барлық бағандар үшін 19, 23, 30-жолдар сомасына;
14-жол = барлық бағандар үшін 31-жол.
5) 7-бөлім. «Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы ақпарат»: 
3-жол = барлық бағандар үшін 1-жол – 2-жол;
6-жол = барлық бағандар үшін 4-жол – 5-жол;
9-жол = барлық бағандар үшін 7-жол – 8-жол;
10-жол = барлық бағандар үшін 3, 6, 9-жолдар сомасына.
6) 8-бөлім. «Валюталық позиция бойынша ақпарат»: 
3-жол = барлық бағандар үшін 1, 2-жолдар сомасына;
6-жол = барлық бағандар үшін 4, 5-жолдар сомасына;
7-жол = барлық бағандар үшін 3-жол – 6-жол. 
7) Бөлімдер арасындағы бақылау:
1-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жол = 6-бөлімнің (1-баған – 2-баған) 4.2-жол;
1-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жол = 6-бөлімнің (1-баған – 2-баған) 4.4-жол;
2-бөлім 6.1-жол 1 баған = 4-бөлімнің 1-баған (1-жол – 2-жол – 3-жол – 9-жол – 10-жол – 13-

жол – 14-жол) – мүмкін болатын бақылау;
2-бөлім 8 баған 7-жол = 3-бөлім 1-баған 6, 7, 8, 9 жолдар сомасына;
3-бөлім 1-баған 11-жол = 4-бөлім 1-баған 2-жол мүмкін болатын бақылау;
егер 4-бөлімнің 14-жолы (1-баған – 2-баған) > 0, онда 5-бөлімнің 1-баған 2.3-жолы ≠ 0 – 

мүмкін болатын бақылау;
1-жол 2-баған 6-бөлім +/– 7-бөлім 1-баған 10-жол = 6-бөлім 1-баған 1-жол; 
6-бөлім 1-баған 14-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 3-жол;
6-бөлім 1- баған 19, 23-жолдар жиынтығына ≥ 8-бөлім 1-баған 6-жол;
6-бөлім 1-баған 1-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 1.1- жол;
6-бөлім 1-баған 2-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 1.2-жол;
6-бөлім 1-баған 3-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 1.3-жол; 
6-бөлім 1-баған 6-жол ≥ 8-бөлім1-баған 1-жол; 
6-бөлім 1-баған 7-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 2.1-жол;
6-бөлім 1-баған 8-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 2.2-жол; 
6-бөлім 1-баған 13-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 2-жол;
6-бөлім 1-баған 15-жол ≥ 18-бөлім 1-баған 4.1-жол;
6-бөлім 1-баған 15.1-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 4.1.1-жол;
6-бөлім 1-баған 17-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 4.2-жол; 
6-бөлім 1-баған 19-жол ≥ 8-бөлім 11-баған 4-жол; 
6-бөлім 1-баған 23-жол ≥ 8-бөлім 1-баған 5-жол.

Мемлекеттік статистика органдары   Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігінің Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 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 10 ноября 2017 года № 165

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 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 соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 271112121
Код статистической формы 271112121

Микрокредиттік қызмет туралы есеп 
Отчет о микрокредитной деятельности

1-МКО

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Микрокредиттерді ұсыну бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению 
микрокредитов

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сəуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 апреля (включительно) после отчетного периода
              
БСН коды
код БИН       

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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1. Қарыз алушылар туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
Укажите информацию о заемщиках, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті 
кезеңде

За отчетный 
период 

А Б 1
1 Жеке тұлғалар – қарыз алушылар

Физические лица – заемщики

2 əйелдер
 женщины

3
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға микрокредиттерді 
алғандар
получившие микрокредиты на осуществление предприниматель-
ской деятельности

4 Заңды тұлғалар – қарыз алушылар
Юридические лица – заемщики

2. Берілген кредиттер туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о выданных кредитах

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жеке тұлғаларға 
берілген Выданные 
физическим лицам

Заңды тұлғаларға 
берілген Выданные 
юридическим лицам

қысқа 
мерзiмдi
кратко-

срочные

ұзақ 
мерзiмдi

долго-
срочные

қысқа 
мерзiмдi
кратко-

срочные

ұзақ 
мерзiмдi

долго-
срочные

А Б 1 2 3 4
1 Саны, бірлік

Количество, единиц

2
кепілдік мүлікпен қамтамасыз 
етілгендер
обеспеченные залоговым 
имуществом

3
кепілдікпен немесе кепілгерлікпен 
қамтамасыз етілгендер обеспечен-
ные гарантией или 
поручительством

4 қамтамасыз етілмеген
без обеспечения

5 Сомасы, мың теңге
Сумма, тысяч тенге

6
Сыйақының орташа өлшемді 
мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка возна-
граждения, %

3. Кəсіпорынның кредиттік портфелі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о кредитном портфеле предприятия, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер 
атауы

Наименование 
показателей

Кезең 
басындағы 

кредиттік порт-
фель

Кредитный порт-
фель на начало 

периода 

Кезең бойын-
ша кредиттік 
портфельді 

өтеу 
Погашение кре-
дитного портфе-

ля за период

Кезең 
соңындағы 
кредиттік 
портфель
Кредитный 

портфель на 
конец пе-

риода

Мерзімі 30 
күннен көп 
тəуекелдік 
портфель
Рисковый 
портфель 

сроком 
более 30 

дней
А Б 1 2 3 4
1 Барлығы

Всего

2
жеке тұлғалар 
бойынша
по физическим 
лицам

3
заңды тұлғалар 
бойынша по 
юридическим 
лицам

4. Берілген кредиттердің қаржыландыру көздерін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите источники финансирования выданных кредитов, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Кезең бойынша берілген 
кредиттердің сомасы 
Сумма выданных кредитов 
за период

А Б 1

1 Барлығы
Всего

2 Меншікті қаражат 
Собственные средства 

3 Тартылған қаражат 
Привлеченные средства 

4 бюджеттік қаражаттар
бюджетные средства

5 шағын кəсіпкерлікті дамыту қоры
фонд развития малого предпринимательства 

6 ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры
фонд финансовой поддержки сельского хозяйства

7 қарыз қаражаттары
заемные средства

8 банк қарыздары
займы банков

9 банктен тыс заңды тұлғалардың қарыздары
займы внебанковских юридических лиц

10 жеке тұлғалардың қарыздары
займы физических лиц

5. Берілген кредиттер туралы ақпаратты кредит беру мақсаттары бойынша көрсетіңіз
Укажите информацию о выданных кредитах по целям кредитования

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы 
Наименование показателей

Саны, бірлік
Количество, 

единиц

Сомасы, мың 
теңге

Сумма, тысяч 
тенге

А Б 1 2
1 Жеке тұлғаларға

Физическим лицам 

2 тұтыну мақсаттарына
на потребительские цели

3 тұрғын үйді жөндеу
ремонт жилья

4 тұтыну тауарларын сатып алу
приобретение потребительских товаров 

5 емдеу мен демалыс
лечение и отдых

6 көлік сатып алу
приобретение транспортных средств

7 білімге 
на образование

8 шұғыл мұқтаждықтарға
неотложные нужды

9 кəсіпкерлік мақсаттарға
на предпринимательские цели

10 айналым қаражаттарын толтыру
пополнение оборотных средств

11 бизнес (старт) ашу
открытие (старт) бизнеса

12 негiзгi құрал-жабдықтарды сатып алу
приобретение основных средств

13
жаңа құрылыс жəне объектiлердi рекон-
струкциялау
новое строительство и реконструкцию объ-
ектов

14 өзге де кəсіпкерлік мақсаттар прочие пред-
принимательские цели

15
əйелдерге өзге де кəсіпкерлік мақсаттар
прочие предпринимательские цели женщинам
женщинам

16 Заңды тұлғаларға
Юридическим лицам

17 айналым қаражаттарын толтыру
пополнение оборотных средств

18 бизнес (старт) ашу
открытие (старт) бизнеса

19 негiзгi құрал-жабдықтарды сатып алу
приобретение основных средств

20
жаңа құрылыс жəне объектiлердi рекон-
струкциялау
новое строительство и реконструкцию объ-
ектов

21 өзге де кəсіпкерлік мақсаттар
прочие предпринимательские цели

6. Берілген кредиттер туралы ақпаратты пайдалану бағыттары бойынша көрсетіңіз
 Укажите информацию о выданных кредитах по направлениям использования

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы 
Наименование показателей

Заңды тұлғалар 
Юридические лица

Жеке тұлғалар
Физические лица

Саны, 
бірлік
Коли-
чество, 
еди-
ниц

Сомасы, 
мың 
теңге
Сумма, 
тысяч 
тенге

Саны, 
бірлік
Коли-
чество, 
единиц

Сомасы, 
мың 
теңге
Сумма, 
тысяч 
тенге

А Б 1 2 3 4

1 Барлығы 
Всего 

2
Ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

3
Тау - кен өндіру өнеркəсібі жəне 
карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров

4 Өңдеу өнеркəсібі
Обрабатывающая промышленность

5
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау
Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование

6

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне тараты-
луын бақылау
Водоснабжение; канализационная систе-
ма, контроль над сбором и распределе-
нием отходов

7 Құрылыс
Строительство

8

Көтерме жəне бөлшек сауда; 
автомобильдерді жəне мотоциклдерді 
жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов

9 Көлік жəне қоймаға жинау
Транспорт и складирование

10
Тұру жəне тамақтандыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер
Услуги по проживанию и питанию

11 Ақпарат жəне байланыс
Информация и связь

12 Қаржы жəне сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность

13
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар
Операции с недвижимым имуществом

14
Кəсіби, ғылыми жəне техникалық 
қызмет
Профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность

15
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
Деятельность в области административно-
го и вспомогательного обслуживания

16
Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
міндетті əлеуметтік қамтамасыз ету
Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение

17 Білім беру
Образование

18
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер
Здравоохранение и социальные услуги

19 Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
Искусство, развлечения и отдых

20 Өзге де қызмет түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов услуг

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-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады
*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 6-қосымша

«Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271112121, индексі 1-МКО, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-

тыру жөніндегі нұскаулық

1. Осы «Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271112121, индексі 1-МКО, 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 əзірленген жəне «Микрокредиттік 
қызмет туралы есеп» (коды 271112121, индексі 1-МКО, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) есепті кезеңдегі қарыз алушылар саны – есепті кезең ішінде қарыз алған клиенттер 

саны. Егер қарыз алушыда есепті кезең ішінде біреуден көп қарызы болса, онда ол бір кли-
ент деп есептеледі.

2) есепті кезең соңындағы қарыз алушылар саны (белсенді) – есепті кезең соңындағы жағдай 
бойынша қолдарында қарызы бар немесе қарыз портфелінің бөлігін өтейтін клиенттер саны;

3) кредиттік портфель – ағымдағы, мерзімі өткен жəне қайта құрылымдалған берешекті 
қосқанда, микроқаржылық институттар берген, бірақ есептен шығарылған қарыздар есебінсіз, 
қарыздар бойынша дебиторлық берешек. Қарыз алушының келісімі бойынша төлем мерзімі 
ұзартылған немесе кестесі өзгертілген, мерзімінде өтелмеген қарыз қайта құрылымдалған 
болып табылады. Қарыз портфеліне алу бойынша пайыздар кірмейді;

4) 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 адам-
дар ескеріледі;

5) қысқа мерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар;
6) мерзімі 30 күннен асатын тəуекелдік портфель (мерзімі өткен берешек) –мерзімі 30 күннен 

асатын негізгі қарызды өтеудегі бір немесе одан да көп мерзімі өткен төлемдердің қарыздары 
бойынша дебиторлық берешек сомасы;

7) сыйақының орташа өлшемді мөлшерлемесі – нақты қалыптасқан жылдық сыйақы 
мөлшерлемелерінің орташа өлшемді шамасы;

8) ұзақ мерзімді қарыздар – бір жылдан асатын мерзімге берілген қарыздар;
3. Берілген кредиттер жөніндегі ақпарат кредит беру туралы шарттар негізінде толты-

рылады.
Кредиттерді пайдалану бойынша сыйақы мөлшерлемесі кредит беру мерзіміне қарамастан, 

жылға қайта саналып көрсетіледі.
Сыйақының орташа өлшемді мөлшерлемесі берілген кредиттер мен жылдық пайыздық 

мөлшерлемелер туындылары сомасының берілген кредиттер сомасына қатынасымен 
анықталады.

Мерзімі 30 күннен асатын тəуекелдік портфелі (мерзімі өткен берешек) – негізгі қарызды 
өтеуге мерзімі өткен жəне болашақ төлемдерді есепке алғанда, бірақ есептелген пайыздарсыз 
қарыз бойынша дебиторлық берешектің сомасын қамтиды.

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 оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

5. Бөлімдер арасындағы арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлімнің 1 жолы (1-ден 4-бағандардың сомасы) 5-бөлімнің 1-бағаны бойынша 1 мен 

16-жолдардың сомасына тең;
2-бөлімнің 5-жолы (1-ден 4-бағандардың сомасы) 4-бөлімнің 1-бағаны бойынша 1-жолға тең;
2-бөлімнің 1-жолы (3, 4-бағандар қосындысы) 6-бөлімнің 1-бағаны бойынша 1- жолға тең; 
2-бөлімнің 5-жолы (3, 4-бағандар қосындысы) 6-бөлімнің 2-бағаны бойынша 1-жолға тең;
4-бөлімнің 1-жолы = 4-бөлімнің ∑2, 3-жолдары; 
4-бөлімнің 3-жолы = 4-бөлімнің ∑4, 7-жолдары; 
5-бөлімнің 1-жолы = 5-бөлімнің ∑2, 9-жолдар əр бағандары үшін; 
5-бөлімнің 16-жолы = 5-бөлімнің ∑17-21-жолдар əр бағандары үшін;
6-бөлімнің 1-жолы = 6-бөлімнің ∑2-20-жолдар əр бағандары үшін. 

Мемлекеттік статистика органдары   Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігінің Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 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 10 ноября 2017 года № 165

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 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 соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 271103121
Код статистической формы 271103121

Микрокредиттік қызмет туралы есеп 
Отчет о микрокредитной деятельности

1-МКО

Тоқсандық  Тоқсан      жыл
Квартальная  Квартал                   год

Микрокредиттерді ұсыну бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению 
микрокредитов

Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 25-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления - до 25 числа (включительно) после отчетного периода
              
БСН коды
код БИН       

1. Берілген кредиттер туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о выданных кредитах

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жеке тұлғаларға 
берілген Выданные фи-
зическим лицам

Заңды тұлғаларға 
берілген Выданные 
юридическим лицам

қысқа 
мерзiмдi 
краткосроч-
ные 

ұзақ 
мерзiмдi 
долгосроч-
ные 

қысқа 
мерзiмдi 
краткосроч-
ные 

ұзақ 
мерзiмдi 
долгосроч-
ные 

А Б 1 2 3 4

1 Саны, бірлік
Количество, единиц

2
кепілдік мүлікпен 
қамтамасыз етілгендер 
обеспеченные залоговым 
имуществом

3
кепілдікпен немесе 
кепілгерлікпен қамтамасыз 
етілгендер обеспеченные га-
рантией или поручительством

4 қамтамасыз етілмеген 
без обеспечения

5 Сомасы, мың теңге 
Сумма, тысяч тенге

6
Сыйақының орташа өлшемді 
мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка воз-
награждения, %

2. Кəсіпорынның кредиттік портфелі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о кредитном портфеле предприятия, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показа-
телей

Кезең 
басындағы 
кредиттік 
портфель
Кредитный 
портфель на 
начало пе-
риода 

Кезең бойын-
ша кредиттік 
портфельді 
өтеу 
Погашение 
кредитного 
портфеля за 
период

Кезең 
соңындағы 
кредиттік 
портфель
Кредитный 
портфель 
на конец 
периода

Мерзімі 30 
күннен көп 
тəуекелдік 
портфель
Рисковый 
портфель 
сроком 
более 30 
дней

А Б 1 2 3 4

1 Барлығы 
Всего

2 жеке тұлғалар бойынша
по физическим лицам

3 заңды тұлғалар бойын-
ша по юридическим лицам

3. Берілген кредиттер туралы ақпаратты кредит беру мақсаттары бойынша көрсетіңіз
 Укажите информацию о выданных кредитах по целям кредитования

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы 
Наименование показателей

Саны, бірлік
Количество, 
единиц

Сомасы, 
мың теңге
Сумма, ты-
сяч тенге

А Б 1 2

1 Жеке тұлғаларға
Физическим лицам 

2 тұтыну мақсаттарына
на потребительские цели

3 кəсіпкерлік мақсаттарға
на предпринимательские цели

4 Заңды тұлғаларға
Юридическим лицам 

5 айналым қаражатын толтыруға
пополнение оборотных средств

6 бизнес (старт) ашу
открытие (старт) бизнеса

7 негiзгi құрал-жабдықтарды сатып алу
приобретение основных средств

8
жаңа құрылыс жəне объектiлердi реконструк-
циялау
новое строительство и реконструкцию объектов

9 өзге де кəсіпкерлік мақсаттарға
прочие предпринимательские цели

4. Берілген кредиттердің қаржыландыру көздерін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите источники финансирования выданных кредитов, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Кезең бойынша берілген 
кредиттердің сомасы 

Сумма выданных кредитов 
за период

А Б 1
1 Барлығы

Всего

2 Меншікті қаражат
Собственные средства 

3 Тартылған қаражат 
Привлеченные средства 

4 бюджеттік қаражат
бюджетные средства

5 ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры
фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 

6 шағын кəсіпкерлікті дамыту қоры
фонд развития малого предпринимательства 

7 қарыз қаражаттары
заемные средства 

8 банк қарыздары
займы банков

9 банктен тыс заңды тұлғалардың қарызы
займы внебанковских юридических лиц

10 жеке тұлғалардың қарыздары
займы физических лиц

5. Берілген кредиттер туралы ақпаратты пайдалану бағыттары бойынша көрсетіңіз
 Укажите информацию о выданных кредитах по направлениям использования

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Заңды тұлғалар 
Юридические лица

Жеке тұлғалар
Физические лица

Саны, 
бірлік

Количество, 
единиц

Сомасы, 
мың 
теңге

Сумма, 
тысяч 
тенге

Саны, 
бірлік

Количество, 
единиц

Сомасы, 
мың 
теңге

Сумма, 
тысяч 
тенге

А Б 1 2 3 4
1 Барлығы 

Всего 

2
Ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

3
Тау - кен өндіру өнеркəсібі 
жəне карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышлен-
ность и разработка карьеров

4
Өңдеу өнеркəсібі
Обрабатывающая промыш-
ленность

5

Электрмен жабдықтау, газ, бу 
беру жəне ауа баптау
Электроснабжение, подача газа, 
пара и воздушное кондициони-
рование

6

Сумен жабдықтау; кəріз 
жүйесі, қалдықтардың жиналу-
ын жəне таратылуын бақылау
Водоснабжение; канализацион-
ная система, контроль над сбо-
ром и распределением отходов

7 Құрылыс
Строительство

8

Көтерме жəне бөлшек сау-
да; автомобильдерді жəне 
мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автомобилей и мо-
тоциклов

9 Көлік жəне қоймаға жинау
Транспорт и складирование

10
Тұру жəне тамақтандыру бой-
ынша көрсетілетін қызметтер
Услуги по проживанию и пи-
танию

11 Ақпарат жəне байланыс
Информация и связь

12
Қаржы жəне сақтандыру 
қызметі
Финансовая и страховая дея-
тельность

13
Жылжымайтын мүлікпен жаса-
латын операциялар
Операции с недвижимым иму-
ществом

14
Кəсіби, ғылыми жəне 
техникалық қызмет
Профессиональная, научная и 
техническая деятельность

15

Əкімшілік жəне қосалқы 
қызмет көрсету саласындағы 
қызмет
Деятельность в области админи-
стративного и вспомогательного 
обслуживания

16

Мемлекеттік басқару жəне 
қорғаныс; міндетті əлеуметтік 
қамтамасыз ету
Государственное управление и 
оборона; обязательное социаль-
ное обеспечение

17 Білім беру
Образование

18
Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қызметтер
Здравоохранение и социаль-
ные услуги

19
Өнер, ойын-сауық жəне де-
малыс
Искусство, развлечения и отдых

20
Өзге де қызметтер түрлерін 
ұсыну
Предоставление прочих ви-
дов услуг

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-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
Төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 8-қосымша

«Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271103121, индексі 
1-МКО, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Микрокредиттік қызмет туралы есеп» (коды 271103121, индексі 1-МКО, 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 «Микрокредиттік 
қызмет туралы есеп» (коды 271103121, индексі 1-МКО, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) кредиттік портфель – ағымдағы, мерзімі өткен жəне қайта құрылымдалған берешекті 

қосқанда, есептен шығарылған қарыздар есебінсіз, микроқаржылық институттар берген 
қарыздар бойынша дебиторлық берешек. Қарыз алушы келісімі бойынша төлем мерзімі 
ұзартылған немесе кестесі өзгертілген, мерзімінде өтелмеген қарыз қайта құрылымданған 
болып табылады. Алу бойынша пайыздар қарыз портфеліне кірмейді;

2) қысқа мерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілетін қарыздар;
3) 30 күннен асатын тəуекелдік портфелі (мерзімі өткен берешек) – мерзімі 30 күннен аса-

тын негізгі қарызды өтеудегі бір немесе одан да көп мерзімі өткен төлемдердің қарыздары 
бойынша дебиторлық берешек сомасы;

4) сыйақының орташа өлшемді мөлшерлемесі – нақты қалыптасқан жылдық сыйақы 
мөлшерлемелерінің орташа өлшемді шамасы;

5) ұзақ мерзімді қарыздар – бір жылдан асатын мерзімге берілген қарыздар.
3. Берілген кредиттер туралы ақпарат кредит беру шарты негізінде толтырылады.
Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесі кредитті беру мерзіміне қарамастан, 

бір жылға қайта саналып көрсетіледі.
Сыйақының орташа өлшемді мөлшерлемесі берілген кредиттер мен жылдық пайыздық 

мөлшерлемелер туындылары сомасының берілген кредиттер сомасына қатынасымен 
анықталады.

Мерзімі 30 күннен асатын тəуекелдік портфель (мерзімі өткен берешек) қарыз бойынша 
дебиторлық берешектің сомасын қамтиды, мерзімі өткен жəне болашақ төлемдерді негізгі 
қарызды өтеуге есептейді, бірақ есептелген пайыздар емес.

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 оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Берілген кредиттер туралы ақпарат»:
1-жол (1-ден 4-бағандардың қосындысы) 3-бөлімнің 1-бағаны бойынша 1 жəне 4 жолдардың 

қосындысына тең;
5-жол (1-ден 4-бағандардың қосындысы) 3-бөлімнің 2-бағаны бойынша 1 мен 4 жолдардың 

қосындысына тең;
1-жол (3, 4-бағандар қосындысы) 5-бөлімнің 1-бағаны бойынша 1-жолға тең;
5-жол (3, 4-бағандар қосындысы) 5-бөлімнің 2-бағаны бойынша 1-жолға тең;
2) 2-бөлім. «Кəсіпорынның кредиттік портфелі туралы ақпарат»:
1-жол = ∑2, 3-жолдар əр бағандар үшін;
3) 3-бөлім. «Кредит беру мақсаттары бойынша берілген кредиттер туралы ақпарат»:
1-жол = ∑2, 3-жолдар əр бағандар үшін;
4-жол = ∑5-9-жолдар əр бағандар үшін;
4) 4-бөлім. «Берілген кредиттердің қаржыландыру көздері»: 
1-жол = ∑2, 3-жолдар;
3-жол = ∑4, 7-жолдар;
5) 5-бөлім. «Пайдалану бағыттары бойынша берілген кредиттер туралы ақпарат»: 
1-жолы = ∑2-20-жолдар əр бағандар үшін.

Мемлекеттік статистика органдары   Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігінің Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 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 10 ноября 2017 года № 165

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 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 соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 271112178
Код статистической формы 271112178 

Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп 
Отчет о деятельности малого предприятия

2-МП 

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан аспайтын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлғалар жəне (немесе) шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары 
ұсынады. Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары, банктер, 
сақтандыру ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, қоғамдық бірлестіктер, 
қоғамдық қорлар ұсынбайды

Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не 
более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, 
здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, 
общественные объединения, общественные фонды

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

БСН коды
код БИН       

 1. Қызметкерлер санын көрсетіңіз, адам
 Укажите численность работников, человек

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті 
жылға

За отчет-
ный год

А Б 1
1 Есепті кезеңге орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны

Списочная численность работников в среднем за отчетный период

1.1 одан есепті кезеңге орташа алғандағы əйелдердің тізімдік саны
из нее списочная численность женщин в среднем за отчетный период

2
Қызметті қоса атқару бойынша (басқа ұйымдардан) қабылданған 
қызметкерлер саны 
Численность работников, принятых по совместительству (из других 
организаций)

3
Жұмысты құқықтық-азаматтық сипаттағы шарттар бойынша 
орындайтын қызметкерлердің саны
Численность работников, выполняющих работы по договорам граждан-
ско-правового характера

4 Қызметкерлер саны, барлығы 
Численность работников, всего

5
Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін 
қабылданатын)
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления 
средней заработной платы)

5.1 одан əйелдердің нақты саны
из нее фактическая численность женщин 

6
Барлық қызметкерлердің нақты атқарған адам-сағатының саны, 
адам-сағат
Число фактически отработанных человеко-часов всеми работниками, 
человеко-час

6.1 одан əйелдердің атқарғаны
из нее отработано женщинами 

1.1. Жұмыс күшінің қозғалысын көрсетіңіз, адам
 Укажите движение рабочей силы, человек

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті 
кезеңге

За отчет-
ный год

1-бағаннан 
əйелдер

Из графы 1 
женщин

А Б 1 2

1
Жыл басына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на начало года

2
Қабылданған қызметкерлер
Принято работников

3
Жұмыстан шыққан қызметкерлер
Выбыло работников
олардан
из них х х

3.1
персонал санының қысқаруына байланысты
в связи с сокращением численности персонала 

3.2
кəсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия

3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкердің 
атқаратын лауазымына немесе орындайтын 
жұмысына сəйкес келмеуіне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной ква-
лификации

3.4
еңбек тəртібін бұзуына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины

3.5

тараптардың еркінен тыс мəн-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами не зависящими от воли 
сторон

3.6

өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы бой-
ынша)
по собственному желанию (по инициативе работника)

3.7
басқа да себептер бойынша
по другим причинам

4
Жыл соңына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на конец года

5

Жаңадан құрылған жұмыс орындарына 
қабылданғаны 
Приняты на вновь созданные рабочие места

6
Жыл соңына кəсіпорындағы бос орындардың саны
Число вакантных мест на предприятии на конец года 

2. Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, 
өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
мың теңге

Укажите информацию об объеме произведенной продукции, выполненных работ и оказан-
ных услуг, доходе от реализации продукции и оказания услуг, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар 

мен көрсетілген 
қызметтердің көлемі 
Объем произведенной 

продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг 

Өнімдерді өткізу 
мен қызметтерді 

көрсетуден түскен 
кіріс

Доход от реализации 
продукции и оказа-

ния услуг
А Б 1 2
1

 Барлығы
 Всего

1.1 қызметтің негізгі түрі
основной вид деятельности

1.2 қызметтің қосалқы түрі 
вторичный вид деятельности

2.1. Қызметтің қосалқы түрлері бөлінісіндегі өндірілген өнім, орындалған жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтердің көлемі, өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен 
кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

Укажите информацию об объеме произведенной продукции, выполненных работ и ока-
занных услуг, доходе от реализации продукции и оказания услуг в разрезе вторичных видов 
деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

ЭҚЖЖ1 коды( 5 
таңбалы) бойынша 

қызмет түрінің атауы
Наименование вида 

деятельности по коду 
ОКЭД1 (5-ти значный)

ЭҚЖЖ 
коды

 (5 
таңбалы)
 Код ОКЭД
(5-ти знач-

ный)

Өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар 

мен көрсетілген 
қызметтердің көлемі 
Объем произведенной 

продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг 

Өнімдерді өткізу 
мен қызметтерді 

көрсетуден 
түскен кіріс 

Доход от реали-
зации продукции 
и оказания услуг

А Б В 1 2
1
2
3
4
5
3. Кəсіпорынның шығыстары туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о расходах предприятия, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер 
атауы

Наименование по-
казателей

Барлығы
Всего

cоның ішінде
в том числе

өндірістік шығыстар
производственные 

расходы

өндірістік емес 
шығыстар 

непроизводственные 
расходы

А Б 1 2 3

1

Материалдық 
шығындар, 
барлығы
Материальные за-
траты, всего 

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

cоның ішінде
в том числе

өндірістік 
шығыстар

производствен-
ные расходы

өндірістік емес 
шығыстар 

непроизвод-
ственные рас-

ходы
А Б 1 2 3

соның ішінде
в том числе х х х

1.1 шикізат пен материалдар сырье и 
материалы

1.2

cатып алынған жартылай фа-
брикаттар мен жиынтықтаушы 
бұйымдар
покупные полуфабрикаты и комплек-
тующие изделия

1.3 отын
топливо

1.4 энергия
энергия

1.5 басқа материалдар
другие материалы

2 Амортизация, барлығы
Амортизация, всего

3
Қызметкерлердің жалақы қоры, 
барлығы Фонд заработной платы 
работников, всего 
одан
из него х х х

3.1 əйелдерге есептелгені
начислено женщинам

3.2

Жұмыс берушілердің бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына 
міндетті зейнетақы жарналарын 
аударымдар
Отчисления обязательных пенсион-
ных взносов работодателей в единый 
накопительный пенсионный фонд

4

Кəсіпорын қаражаты есебінен 
қызметкерлерге ақшалай 
жəрдемақы 
Денежные пособия работникам за 
счет средств предприятия 

5 Өзге де шығындар
Прочие затраты

соның ішінде
в том числе х х

5.1

шығысқа жатқызылатын салықтар 
мен басқа да төленетін міндетті 
төлемдер (корпоративтік табыс 
салығынсыз, акциздерсіз жəне 
ҚҚС2-сыз) – барлығы 
налоги и другие обязательные пла-
тежи, относимые на расходы (без 
корпоративного подоходного налога, 
акцизов и НДС2) – всего 
олардан
 из них х х

5.1.1
əлеуметтік салық бойынша ауда-
рымдар 
отчисления по социальному налогу

5.1.2
əлеуметтік сақтандыру бойынша 
аударымдар
отчисления по социальному стра-
хованию

5.1.3
міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар 
отчисления на обязательное соци-
альное медицинское страхование

5.2
қызметтік іссапар кезіндегі 
тəулікақы 
суточные во время служебных ко-
мандировок 

5.3
банк қарызы бойынша сыйақылар 
вознаграждения по банковскому 
займу 

5.4 басқа да шығындар
другие затраты

6 Шығыстар, барлығы
Расходы, всего 

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ 5 таңбалы - экономикалық қызмет түрлерінің номенкла-

турасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан

1 Здесь и далее ОКЭД 5-ти значный - номенклатура видов экономической деятельности, 
размещена в разделе «Классификаторы» на интернет - ресурсе Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz)

(Жалғасы. Басы 15-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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3.1 Бюджеттен субсидиялар  мың теңге   
Субсидии из бюджета   тысяч тенге   

Ескертпе:
Примечание:
2 ҚҚС – қосылған құн салығы
2НДС – налог на добавленную стоимость

3.2 Келесі жылы ҒЗТКЖ3 -ны жоспарлайсыз ба?  Иə    Жоқ   
Планируете ли Вы НИОКР3 в следующем году?  Да  Нет

4. Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижесін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті 
жылға
За отчетный 
год

А Б 1

1 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс 
Доход от реализации продукции и оказания услуг

1.1
одан қайта сату үшін сатып алынған тауарларды өткізуден 
түскен кіріс
из него доход от реализации товаров, приобретенных для пере-
продажи

2 Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 

3 Жалпы пайда 
Валовая прибыль 

4 Қаржыландырудан түскен кірістер 
Доходы от финансирования 

5 Өзге де кірістер 
Прочие доходы 
олардан
из них х

5.1 активтердің шығуынан түскен кіріс
доходы от выбытия активов

5.2 бағамдық айырмадан түскен кірістер
доходы от курсовой разницы

6 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар 
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг

7 Əкімшілік шығыстар
Административные расходы

8 Қаржыландыруға жұмсалған шығыстар
Расходы на финансирование

9 Өзге де шығыстар 
Прочие расходы 

10 Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения 

11 Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар
Расходы по корпоративному подоходному налогу

12 Жиынтық пайда (залал)
Итоговая прибыль (убыток) 

Ескертпе:
Примечание:
3 ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу жəне тəжірбиелік-конструкторлық жұмыстар
3НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

5. Салықтар бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по налогам, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный 

год

А Б 1

1

Есепті кезеңге нақты аударылған салықтар, бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер жəне бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар
Фактически перечисленные налоги, другие обязательные платежи 
в бюджет и отчисления в единый накопительный пенсионные фонд 
за отчетный период
 соның ішінде
 в том числе х

1.1  ҚҚС
 НДС

1.2  Акциздер
 Акцизы

6. Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по показателям бухгалтерского баланса, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл 
соңына

На конец 
года

Жыл ба-
сына

На нача-
ло года

А Б 1 2
1 Ақшалай қаражат 

Денежные средства 
соның ішінде
в том числе х х

1.1 кассадағы ақшалай қаражат
денежные средства в кассе

1.2 ағымдағы банк шоттарындағы ақшалай қаражаттар
денежные средства на текущих банковских счетах

1.3 өзге де ақшалай қаражаттар
прочие денежные средства

2 Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
Краткосрочные финансовые инвестиции

3 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
Краткосрочная дебиторская задолженность

4 Қорлар 
Запасы 
соның ішінде
в том числе х х

4.1 тауарлар 
товары 

4.2
қайта сатуға арналған мүлік (жер, ғимарат, автомобиль-
дер жəне басқалар) 
имущество, предназначенное для перепродажи (земля, зда-
ния, автомобили и другие) 

4.3 дайын өнімдер 
готовая продукция 

4.4 шикізат пен материалдар 
сырье и материалы 

4.5 аяқталмаған өндіріс 
незавершенное производство 

4.5.1
одан өсірілетін биологиялық ресурстардың аяқталмаған 
өндірісі
из него незавершенное производство культивируемых био-
логических ресурсов

4.6 өзге де қорлар 
прочие запасы 

5 Өзге де қысқа мерзімді активтер
Прочие краткосрочные активы

6 Қысқа мерзімді активтер жиынтығы 
Итого краткосрочных активов

7 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
Долгосрочные финансовые инвестиции 

8 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
Долгосрочная дебиторская задолженность

9 Негізгі құралдар
Основные средства

10 Биологиялық активтер
Биологические активы

11 Материалдық емес активтер
Нематериальные активы

12 Ұзақ мерзімді өзге активтер
Прочие долгосрочные активы

12.1 олардан аяқталмаған құрылыс
из них незавершенное строительство

13 Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы 
Итого долгосрочных активов

14 Баланс (активтер)
Баланс (активы)

15 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
Краткосрочные финансовые обязательства

15.1 олардан қысқа мерзімді банк қарыздары из них кратко-
срочные банковские займы

16 Салықтар бойынша міндеттемелер
Обязательства по налогам

17 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
Краткосрочная кредиторская задолженность

18 Қысқа мерзімді өзге міндеттемелер
Прочие краткосрочные обязательства

19 Қысқа мерзімді міндеттемелер жиынтығы
Итого краткосрочных обязательств 

20 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Долгосрочные финансовые обязательства

20.1 олардан ұзақ мерзімді банк қарыздары из них долгосроч-
ные банковские займы

21 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
Долгосрочная кредиторская задолженность

22 Ұзақ мерзімді өзге де міндеттемелер
Прочие долгосрочные обязательства

23 Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиынтығы 
Итого долгосрочных обязательств 

24 Жарғылық (акционерлік) капитал
Уставный (акционерный) капитал

25 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
Выкупленные собственные долевые инструменты

26 Эмиссиялық табыс
Эмиссионный доход

27 Резервтер
Резервы

28 Бөлінбеген табыс (орны толтырылмаған залал)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

29 Азшылық үлесі
Доля меньшинства

30 Капитал жиыны 
Итого капитал 

31 Баланс (пассивтер)
Баланс (пассивы)

7. Ақшалай қаражат қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о движении денежных средств, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег

о

cоның ішінде
в том числе
теңгемен жа-
салатын опе-
рациялардан
от операций в 
тенге

шетел валютасы-
мен жасалатын 
операциялардан
от операций в ино-
странной валюте

А Б 1 2 3
Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от операционной деятельности

1 Ақша қаражатының түсуі 
Поступление денежных средств

2 Ақша қаражатының кетуі
Выбытие денежных средств 

2.1
қарыздар бойынша түскен 
сыйақыларды төлеу выплата возна-
граждений по займам

2.1.1 одан банк қарыздары бойынша
из нее по займам банков

3
Операциялық қызметтен түскен 
ақша қаражатының таза сомасы 
Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

4 Ақша қаражатының түсуі 
Поступление денежных средств

5 Ақша қаражатының кетуі
Выбытие денежных средств

6
Инвестициялық қызметтен түскен 
ақша қаражатының таза сомасы 
Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от финансовой деятельности

7 Ақша қаражатының түсуі 
Поступление денежных средств

8 Ақша қаражатының кетуі
Выбытие денежных средств

8.1 қарыздар бойынша берешекті өтеу
погашение задолженности по займам 

8.1.1 банк қарыздары бойынша 
по займам банков

9
Қаржы қызметінен түскен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности

10
Жиыны: Ақшалай қаражаттың 
көбеюі/азаюы
Итого: Увеличение/уменьшение денеж-
ных средств

8. Валюталық позиция бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию по валютной позиции, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Ва
лю

та
лы

қ п
оз

и-
ци

я,
 б

ар
лы

ғы
 

Ва
лю

тн
ая

 п
оз

иц
ия

, 
вс

ег
о

соның ішінде валюталар бой-
ынша позиция
в том числе позиции по валютам

АҚШ 
долла-
ры
доллар 
США

еуро 
евро

ресей 
рублі
россий-
ский 
рубль

өзге де 
валю-
та
прочие 
валю-
ты

А Б 1 2 3 4 5

1 Шетел валютасындағы активтер
Активы в иностранной валюте 
соның ішінде
в том числе х х х х х

1.1
ақша қаражаттары жəне олардың 
баламалары
денежные средства и их эквива-
ленты 

1.2 қаржы инвестициялары
финансовые инвестиции

1.3 дебиторлық берешек 
дебиторская задолженность

2
Шетел валютасындағы 
міндеттемелер
Обязательства в иностранной 
валюте 
соның ішінде
в том числе х х х х х

2.1 қаржылық міндеттемелер
финансовые обязательства

2.1.1 банк қарыздары
банковские займы

3 Кредиторлық берешек
Кредиторская задолженность

4
Шетел валютасындағы таза по-
зиция
Чистая позиция в иностранной 
валюте

9. Негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы, мың теңге
 Наличие и движение основных фондов, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование пока-

зателей

Ж
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қо
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ер
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-н
ой

 с
то

им
ос

ти
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а 
на

ча
ло

 го
да Есепті жылы 

түскені
Поступило в 

отчетном году

Есепті жылы істен 
шыққаны

Выбыло в отчетном году
Ж

ы
л 

со
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ас
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Негізгі құралдар

 Основные средства 

2  Ғимараттар
 Здания 
соның ішінде
в том числе х х х х х х х х х х х

2.1 тұрғын ғимараттар
жилые здания

2.2
тұрғын емес 
ғимараттар
нежилые здания
олардан
 из них х х х х х х х х х х х

2.3

мəдени-ойын сауық 
мақсатындағы 
ғимараттар 
здания культурно 
развлекательного на-
значения

2.4
қонақүйлер мен мей-
рамханалар
гостиницы и ресто-
раны

2.5

ғибадат үйлері 
ретінде пайдала-
нылатын жəне діни 
қызметке арналған 
ғимараттар
здания,используе-мые 
как молитвен- ные 
дома и для религиоз-
ной деятельности

2.6

тарихи неме-
се күзетілетін 
ескерткіштер 
исторические или ох-
раняемые памятники

3  Имараттар
 Сооружения

3.1
беріліс 
құрылғылары 
передаточные устрой-
ства
олардан
 из них х х х х х х х х х х х

3.1.1

магистралдық 
құбырлар, байла-
ныс желілері жəне 
энергетикалық 
(кабельдік) желілер
магистральные трубо-
проводы, линии связи 
и энергетические (ка-
бельные)линии

3.2

азаматтық 
құрылыстың басқа 
да объектілері 
другие объекты 
гражданского строи-
тельства

оның ішінде
 из них X X X X X X X х х х х

3.3

 спорт жəне дема-
лыс орын- дарына 
арналған имараттар 
сооружения
для спорта и мест 
отдыха

4
Машиналар мен 
жабдықтар
Машины и оборудо-
вание
соның ішінде
в том числе х х х х х х х х х х х

4.1
көлік құралдары мен 
жабдықтар
транспортные сред-
ства и оборудование 

4.2

автомобильдер, 
тіркемелер жəне 
жартылай
тіркемелер
автомобили, прице- 
пы и полуприцепы

4.3
кемелер мен 
қайықтар 
суда и лодки

4.4

теміржол 
локомотивтері, мо-
торлы трамвай ва-
гондары жəне жыл-
жымалы құрам
локомотивы желез-
нодорожные, вагоны 
моторные трамвайные 
и подвижной состав

4.5

əуеге ұшу аппаратта-
ры жəне ғарыштық 
ұшу аппараттары
аппараты леталь- ные 
воздушные и 

4.5 космические леталь-
ные аппараты

5
Өзге де машиналар 
мен жабдықтар
Прочие машины и 
оборудование

5.1

сəулелендіру, 
электромедицина-
лық жəне элек-
тро- терапевтік 
жабдықтар
оборудование облуча-
ющее, электро- меди-
цинское и электроте-
рапевтичес-кое

5.2

электр қозғалтқыш-
тар, генераторлар 
жəне трансформа-
торлар
электродвигатели, 
генераторы и 
трансформаторы

5.3 турбиналар
турбины

5.4
гидравликалық күш 
беретін жабдықтар 
оборудование гидрав-
лическое силовое

5.5
көтергіш-көлік 
жабдықтары 
оборудование подъ-
емно-транспортное

5.6

ауыл жəне орман 
шаруашылығына 
арналған өзге де ма-
шиналар 
машины для сельского 
и лесного хозяйства 
прочие

5.7 металдарды өңдеуге 
арналған

станоктар
станки для обработки 
металлов

5.8
металлургияға 
арналған машиналар
машины для метал-
лургии

5.9

кен өндіру 
өнеркəсібіне 
арналған машиналар 
машины для горнодо-
бывающей промыш-
ленности

5.10

өздігінен 
жүретіндерді қоса 
алғанда əмбебап 
бульдозерлер 
бульдозеры, включая 
универсальные, 

самоходные

5.11

грейдерлер (авто-
грейдерлер) жəне 
өздігінен жүретін 
тегістеуіштер 
грейдеры (автогрей-
деры) и планировщи-
ки самоходные

5.12
өздігінен жүретін 
скреперлер 
скреперы самоходные

5.13

таптағыш машина-
лар мен өздігінен 
жүретін жол 
аунақтары
машины трамбовоч-
ные и катки дорожные 

самоходные

5.14

бір шөмішті 
өздігінен жүретін 
фронтальды 
тиегіштер 
погрузчики одноков-
шовые фронтальные 
самоходные

5.15

бір шөмішті 
механикалық 
өздігінен жүретін 
экскаваторлар 
жəне кабинасы 360 
градусқа бұрыла 
тын шөмішті 
тиегіштер (толық 
бұрылатын ма-
шиналар) (бір 
шөмішті фронтальді 
тиегіштерден басқа) 
экскаваторы одноков-
шовые механические 
самоходные и по-
грузчики ковшовые с 
поворотом кабины на 
360 градусов (маши-
ны полноповоротные) 
(кроме погрузчиков 
одноковшовых фрон-
тальных)

5.16
шынжыр табанды 
тракторлар
тракторы гусеничные

5.17

тағам өнімдерін, 
сусындарды жəне 
темекі өнімдерін 
өңдеуге арналған 
жабдық, оның 
бөліктерінен басқа 
оборудование для 
обработки продуктов 
пищевых, напитков 
и изделий табачных, 
кроме ее частей

6

Ақпараттық, 
компьютерлік жəне 
телекоммуникация-
лық (АКТ) 
жабдықтар
Информационное, 
компьютерное и 
телекоммуникаци-
онное (ИКТ) обору-
дование
олардан
из них х х х х х х х х х х х

6.1

компьютерлер жəне 
шалғай жабдықтар
компьютеры и пери-
ферийное оборудо-
вание
олардан
из них х х х х х х х х х х х

6.1.1

элетрондық- 
есептеуіш техника, 
оның бөлшектері 
мен керек 
жарақтары
техника электронно-
вы- числительная,ее 
детали и принадлеж-
ности

6.2

коммуникациялық 
жабдықтар 
оборудование комму-
никацион-
ное

7
 Өзге де негізгі құрал- 
жабдықтар 
Прочие основные 
средства

8
Биологиялық ак-
тивтер
Биологические активы

8.1

Ересек жұмыс жəне 
өнімді мал (төлден 
жəне соятын 
 малдан басқа) 
Взрослый рабочий и 
продуктивный скот 
(кроме молодняка и 
скота для убоя 

8.2
Көпжылдық 
екпеағаштар 
Многолетние насаж-
дения

9

Басқа топтамаларға 
енгізілмеген негізгі 
құралдар
Основные средства, 
не включенные в дру-
гие группировки
олардан
 из них х х х х х х х х х х х

9.1 Кітапханалар, ғы- 
лыми-техникалық
ақпарат 
органдарының, 
архивтер, музейлер 
мен осы сияқты 
мекемелердің 
қорлары
фонды библиотек, 
органов научно-тех-
нической
информации, архи-
вов, музеев и подоб-
ных учреждений

10

Материалдық емес 
активтер (зияткерлік 
меншік өнімдері) 
Нематериальные 
активы (продукты ин-
теллектуальной соб-
ственности)

11 Бағдарламалық 
қамтамасыз ету жəне 
дерекқорлар 
Программное обеспе-
чение и базы данных
олардан из них х х х х х х х х х х х

11.1 дерекқорлар 
базы данных

11.2

жүйелік жəне 
қолданбалы 
бағдарламалық 
құралдар
системные и приклад-
ные программные 
средства

12

Ойын-сауық жанры, 
əдебиет жəне өнер 
туындыларының 
түпнұсқалары 
Оригиналы произве-
дений развлекатель-
ного жанра, литерату-
ры и искусства

13
Лицензиялық 
келісімдер 
Лицензионные согла-
шения

14 Патенттер Патенты

15

Гудвилл жəне 
маркетингтік 
 активтер 
Гудвилл и маркетин-
говые активы

16
Өзге де 
материалдық емес 
активтер Прочие не-
материальные активы
олардан из них х х х х х х х х х х х

16.1
өндіріс құпиялары 
(«ноу-хау»)
секреты производства 
(«ноу-хау»)

16.2
ұйымдастырушы-
лық шығындар 
организационные 
затраты

16.3 жалгерлік шарттар
арендные договоры

10. Негізгі қорлардың амортизациясына жəне жөндеуге жұмсалған шығындар туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о затратах на амортизацию и ремонт основных фондов, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование пока-

зателей

Ж
ы

л 
ба

сы
на

 б
ас

та
пқ

ы
 құ

ны
 б

ой
ы

нш
а 

не
гіз

гі 
қо

рл
ар

ды
ң 

қо
лд

а 
ба

ры
На

ли
чи

е 
ос

но
вн

ых
 ф

он
до

в 
по

 п
ер

во
на

ча
ль

-н
ой

 с
то

им
ос

ти
 н

а 
на

ча
ло

 го
да

Есепті жылы 
түскені

Поступило в 
отчетном году

Есепті жылы істен 
шыққаны

Выбыло в отчетном году

Ж
ы

л 
со

ңы
на

 б
ас

та
пқ

ы
 құ

ны
 б

ой
ы

нш
а 

не
гіз

гі 
қо

рл
ар

ды
ң 

қо
лд

а 
ба

ры
На

ли
чи

е 
ос

но
вн

ых
 ф

он
до

в 
по

 п
ер

во
на

ча
ль

-н
ой

 с
то

им
ос

ти
 н

а 
ко

не
ц 

го
да

Ж
ы

л 
со

ңы
на

 б
ал

ан
ст

ы
 ққ

ұн
ы

 б
ой

ы
нш

а 
не

гіз
гі 

қо
рл

ар
ды

ң 
қо

лд
а 

ба
ры

 
На

ли
чи

е 
ос

но
вн

ых
 ф

он
до

в 
по

 б
ал

ан
со

во
й 

ст
ои

мо
ст

и 
на

 ко
не

ц 
го

да
 

Ж
аң

а 
не

гіз
гі 

қо
рл

ар
ды

ң 
іс

ке
 қо

сы
лғ

ан
ы

вв
ед

ен
о 

в 
де

йс
тв

ие
 н

ов
ых

 о
сн

ов
ны

х 
ф

он
до

в
қа

йт
а 

ба
ға

ла
у 

ес
еб

ін
ен

за
 с

че
т п

ер
ео

це
н-

ки
өз

ге
 д

е 
се

бе
пт

ер
 б

ой
ы

нш
а

по
 п

ро
чи

м 
пр

ич
ин

ам
не

гіз
гі 

қо
рл

ар
 д

ы
ң 

ес
еп

те
н 

ш
ы

ға
-р

ы
лғ

ан
ы

сп
ис

ан
о 

ос
но

вн
ых

 ф
он

до
в

ол
ар

да
н 

тө
те

нш
е 

жа
ғд

ай
ла

р 
са

лд
ар

ы
на

н 
из

 н
их

 в
 р

ез
ул

ьт
ат

е 
чр

ез
вы

ча
йн

ых
 с

ит
уа

ци
й

қа
йт

а 
ба

ға
ла

у 
ес

еб
ін

ен
за

 с
че

т п
ер

ео
це

нк
и

өз
ге

 д
е 

се
бе

пт
ер

 б
ой

ы
нш

а
по

 п
ро

чи
м 

пр
ич

ин
ам

ол
ар

да
н 

тə
рк

іл
еу

 б
ой

ы
нш

а
из

 н
их

 п
о 

ко
нф

ис
-к

ац
ии

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Негізгі құралдар
 Основные средства 

2  Ғимараттар
 Здания 
соның ішінде
в том числе х х х х х

2.1 тұрғын ғимараттар
жилые здания

2.2 тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания
олардан
из них х х х х х

2.3
мəдени ойын-сауық мақсатындағы 
ғимараттар 
здания культурно-развлекательного на-
значения

2.4 қонақүйлер мен мейрамханалар
гостиницы и рестораны

2.5

ғибадат үйлері ретінде пайдаланылатын 
жəне діни қызметке арналған ғимараттар
здания, используемые как 
молитвенные дома и для религиозной де-
ятельности

2.6 тарихи немесе күзетіле- тін ескерткіштер 
исторические или охраняемые памятники

3  Имараттар
 Сооружения

3.1 беріліс құрылғылары
передаточные устройства
олардан
 из них

3.1.1

магистральдық құбырлар, байланыс 
желілері жəне энергетикалық (кабельдік) 
желілер
магистральные трубопро- воды, линии связи 
и энергетические (кабельные)линии

3.2
азаматтық құрылыстың басқа да 
объектілері 
другие объекты гражданс- кого строи-
тельства
оның ішінде
 из них X X X X X

3.3
спорт жəне демалыс орындарына 
арналған имараттар
сооружения для спорта и мест отдыха

4  Машиналар мен жабдықтар
 Машины и оборудование

4.1 Көлік құралдары мен жабдықтар
Транспортные средства и оборудование

4.2
автомобильдер, тіркемелер жəне жарты-
лай тіркемелер
автомобили, прицепы и полуприцепы

4.3 кемелер мен қайықтар 
суда и лодки

4.4
темір жол локомотивтері, моторлы трам-
вай вагондары жəне жылжымалы құрам
локомотивы железнодорожные, вагоны мо-
торные трамвайные и подвижной состав

4.5
əуеге ұшу аппараттары жəне ғарыштық 
ұшу аппараттары 
аппараты летательные воздушные и косми-
ческие летательные аппараты

5 Өзге де машиналар мен жабдықтар
Прочие машины и оборудование
олардан
из них х х х х х

5.1
сəулелендіру, электромедициналық жəне 
электротерапевтік жабдықтар 
оборудование облучающее, 
электромедицинское и электротерапев-
тическое

5.2
электр қозғалтқыштар, генераторлар 
жəне трансформаторлар
электродвигатели, генерато- ры и транс-
форматоры

5.3 турбиналар
турбины

5.4 гидравликалық күш беретін жабдықтар 
оборудование гидравлическое силовое

5.5 көтергіш-көлік жабдықтары 
оборудование подъемно-транспортное

5.6
ауыл жəне орман шаруашылығына 
арналған өзге де машиналар 
машины для сельского и лесного хозяй-
ства прочие

5.7 металдарды өңдеуге арналған станоктар
станки для обработки металлов

5.8 металлургияға арналған машиналар
машины для металлургии

5.9
кен өндіру өнеркəсібіне арналған ма-
шиналар 
машины для горнодобываю- щей промыш-
ленности

5.10
өздігінен жүретіндерді қоса алғанда 
əмбебап бульдозерлер 
бульдозеры, включая универсальные, са-
моходные

5.11
грейдерлер (автогрейдерлер) жəне 
өздігінен жүретін тегістеуіштер 
грейдеры (автогрейдеры) и планировщики 
самоходные

5.12 өздігінен жүретін скреперлер 
скреперы самоходные

5.13
таптағыш машиналар мен өздігінен 
жүретін жол аунақтары
машины трамбовочные и катки дорожные 
самоходные

5.14
бір шөмішті өздігінен жүретін фронтальді 
тиегіштер 
погрузчики одноковшовые фронтальные 
самоходные

5.15

өздігінен жүретін экскаваторлар жəне ка-
бинасы 360 градусқа бұрылатын шөмішті 
тиегіштер (толық бұрылатын машиналар) 
(бір шөмішті фронтальді тиегіштерден 
басқа) 
экскаваторы одноковшовые
механические самоходные и погрузчики ков-
шовые с поворотом кабины на 360 градусов 
(машины полноповоротные) (кроме погруз-
чиков одноковшовых фронтальных)

5.16 шынжыр табанды тракторлар 
тракторы гусеничные

5.17

тағам өнімдерін, сусындарды жəне темекі 
өнімдерін өңдеуге арналған жабдық, 
оның бөліктерінен басқа 
оборудование для обработки продуктов 
пищевых, напитков и изделий табачных, 
кроме ее частей

6 Ақпараттық, компьютерлік жəне 
телекоммуникациялық (АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютерное и телеком-
муникационное (ИКТ) оборудование
олардан
 из них X X X X X X X

6.1 компьютерлер жəне шалғай жабдықтар
компьютеры и периферийное оборудование
олардан
из них X X X X X X X

6.1.1
электрондық-есептеуіш техника, оның 
бөлшектері мен керек жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее 
детали и принадлежности

6.2 коммуникациялық жабдықтар 
оборудование коммуникационное

7 Өзге де негізгі құралдар 
Прочие основные средства

8 Биологиялық активтер
Биологические активы

8.1
Ересек жұмыс жəне өнімді мал (төлден 
жəне соятын малдан басқа) 
Взрослый рабочий и 
продуктивный скот (кроме молодняка и 
скота для убоя)

8.2 Көпжылдық екпеағаштар 
Многолетние насаждения

9
Басқа топтамаларға енгізілмеген негізгі 
құралдар
Основные средства, не включенные в дру-
гие группировки

10
Материалдық емес активтер (зияткерлік 
меншік өнімдері) 
Нематериальные активы (продукты интел-
лектуальной собственности)

11
Бағдарламалық қамтамасыз ету жəне 
дерекқорлар
Программное обеспечение и базы данных
олардан
из них х х х х х

11.1
дерекқорлар 
базы данных

11.2
жүйелік жəне қолданбалы 
бағдарламалық құралдар
системные и прикладные программные 
средства

12

Ойын-сауық жанры, əдебиет жəне өнер 
туындыларының түпнұсқалары 
Оригиналы произведений 
развлекательного жанра, литературы и 
искусства

13 Лицензиялық келісімдер 
Лицензионные соглашения

14 Патенттер Патенты

15 Гудвилл жəне маркетингтік активтер 
Гудвилл и маркетинговые активы

16 Өзге де материалдық емес активтер 
Прочие нематериальные активы
олардан из них х х х х х

16.1 өндіріс құпиялары («ноу-хау»)
секреты производства («ноу-хау»)

16.2 ұйымдастырушылық шығындар 
организационные затраты

16.3 жалгерлік шарттар
арендные договоры

10.1 Жер учаскесінің нақты барын көрсетіңіз
Укажите наличие земельных участко 
                           жыл басына   мың теңге    жыл соңына     мың теңге
 в на начало года         тысяч тенге               на конец года                тысяч тенге

10.2 Жер учаскесінің нақты барын көрсетіңіз       жыл басына  га  жыл соңына  га
Укажите наличие земельных участков            на начало года     га  на конец года га 

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:
4 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

(Жалғасы. Басы 15-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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РЕСМИ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 10-қосымша

«Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271112178, индексі 2-МП, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-

санын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271112178, индексі 2-МП, 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 «Шағын кəсіпорын 
қызметі туралы есеп» (коды 271112178, индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) азшылық үлесі – бас компания еншілес компаниялар арқылы тікелей немесе жана-

ма иеленбеген үлесі келетін еншілес компания қызметінің таза нəтижелерінің жəне таза 
активтерінің бөлігі;

2) активтер – ұйымдардың өткен оқиғалар нəтижесiнде бақылап отырған, болашақта олар-
дан экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар;

3) активтің немесе міндеттеменің баланстық құны – актив немесе міндеттеме теңгерімде 
деп танылатын сома;

4) ақша қаражатының қозғалысы – операциялық, инвестициялық жəне қаржылық қызметтер 
бойынша жіктелетін, ақшаның жəне оның баламаларының кезеңдегі түсуі жəне істен шығуы;

5) алыс-беріс шикізаты – ол тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кəсіпорындарға одан өнім 
өндіру үшін өнеркəсіптік өңдеуге берілген шикізат;

6) амортизация – активті пайдалы қолдану мерзімі ішінде сатып алынған актив құнының 
өнімнің өзіндік құнына немесе шығысқа бірте-бірте көшу процесі;

7) аяқталмаған өндіріс (құрылыс, жартылай дайын өнімдер, құралдар, өзі жасап шығарған 
көмекші құрылғылар) – технологиялық процеспен қарастырылған барлық өңдеу сатыларынан 
өтпеген жəне өндірістік өңдеудегі (өндіру үрдістерінің барлық сатыларындағы; жасалған бірақ 
толық жинақталмаған бөлшектер мен жартылай дайын фабрикаттар) өнім;

8) əкімшілік шығыстар – өндірістік процестерге байланысты емес басқару жəне шаруашылық 
шығыстары;

9) бастапқы құн – төленген, өтелмеген салықтар мен алымдарды, сондай-ақ активті 
мақсатына қарай пайдалану үшін оны жұмыс қалпына келтіруге тікелей байланысты басқа 
да кез келген шығыстарды қоса алғанда негізгі құралдарды тұрғызу мен сатып алу бойынша 
жүргізілген нақты шығындардың, сондай-ақ белгілі бір күнге қолданыстағы нарықтық бағалар 
бойынша негізгі құралдардың құны;

10) валюта позициясы – есепті күнге валюта айырбастаудың соңғы бағамын қолдана 
отырып теңгеге қайта саналған, шетелдік валютада көрсетілген активтер мен міндеттемелер 
бойынша жалпы айқындама;

11) ғимарат – объектінің функционалдық мақсатына тəуелсіз адамдардың немесе 
жануарлардың тұруына, болуына; бұйымдарды сақтауға арналған көтергіш жəне қалқалағыш 
немесе аралас (көтергіш жəне қалқалағыш) конструкциялардан тұратын, тұрақты негізде 
салынған объект;

12) дебиторлық берешек – жеке жəне заңды тұлғалармен шаруашылықтық өзара қатынас 
қорытындысы бойынша, кəсіпорынға тиесілі борыштар сомасы;

13) жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдар – ұйымның 
ішкі тəртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген белгілі бір жұмысты (бір жолғы, ар-
найы, шаруашылық жұмыстың нақты көлемін орындау үшін) орындау уақытына ғана немесе 
келісімшарт бойынша қабылданғандар;

14) имараттар – инженерлік-құрылыс объектісі (ғимараттардан басқа), оның міндеті еңбек 
мəнінің өзгеруіне байланысты емес, қандай да бір техникалық функцияларды орындау арқылы 
өндіріс процесін жүзеге асыру, сондай-ақ əртүрлі өндірістік емес функцияларды жүзеге асыру 
үшін қажетті жағдайларды жасау болып табылады;

15) инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы – ақша балама-
сына жатпайтын айналымдық емес активтер мен басқа инвестицияларды сатып алудан жəне 
сатудан түскен ақша ағымдары;

16) кəсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге ақшалай жəрдемақы – ұйымның жойы-
луы, қызметкерлер санының немесе штатының қысқаруы нəтижесінде төленетін өтемақылар, 
қызметкерге біржолғы тəртіппен көрсетілетін материалдық көмек (үйлену, бала туу), уақытша 
еңбекке қабілетсіздік бойынша əлеуметтік өтемақылар (жалпы аурулар, жүктілік жəне бала 
туу, бала асырап алу), жарақаттануы немесе жұмыс берушінің кінəсінен денсаулығының өзге 
де бұзылуына байланысты келтірілген залалды өтеуге төленетін төлемдер (сақтандыру өтемі 
жоқ болған жағдайда);

17) кəсіпорынның негізгі қызмет түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің 
кез келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

18) корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар – қолданыстағы салық туралы 
заңнамаға сəйкес анықталатын корпоративтік табыс салығына жұмсалатын шығыстар;

19) қаржыландыруға жұмсалатын шығыстар – сыйақы бойынша қаржылық жалгерлік 
пайыздарын төлеуге, қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен болған шығыстар жəне 
қаржыландыруға жұмсалған өзге де шығыстар;

20) қаржыландырудан түсетін кірістер – сыйақы бойынша, қаржылық жалгерліктен, жыл-
жымайтын мүлікке инвестиция салу операцияларынан, қаржы құралдарының əділ құнының 
өзгеруінен түсетін кірістер жəне қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер;

21) қаржы қызметінен түсетін ақшалай қаражаттардың қозғалысы – инвесторлар мен кре-
диторлардан ақша тарту операцияларынан түскен ақшалай қаражаттарды алу жəне жұмсау, 
яғни қарыз қаражаттары мен меншікті капиталмен байланысты операциялар;

22) қорлар – кəсіпорындардың көрсетілетін қызметті ұсынғанда немесе сату кезінде өндіріс 
процесінде пайдалануға арналған қысқа мерзімді активтері;

23) қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты 
жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;

24) қосалқы қызмет түрі – бұл үшінші жаққа арнап азық-түлік өндіру мақсатында іске асы-
рылатын көрсететін негізгі қызметтен өзге қызмет түрі;

25) қызметкерлердің жалақы қоры – ұйымдардың қызметкерлерге еңбекақы төлеуге 
арналған ақшалай жəне заттай түрдегі (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), 
қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар жəне өзге де ынталандыру мен өтеймдік 
сипаттағы төлемдер) салық жəне басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы 
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы), қаржыландыру көзі мен оларды нақты 
төлеу мерзіміне қарамастан жиынтық ақшалай қаражаттары;

26) қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) – жұмысқа 
ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы 
қызметкерлердің саны (жүктiлiкке жəне босануға, бала күтіміне байланысты жəне басқа да 
демалыстарда жүрген адамдар); 

27) қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне қарамастан еңбек шарты 
бойынша қабылданған, жұмысты азаматтық-құқықтық шарт бойынша атқаратын, сонымен 
қатар, жұмысқа қоса атқарушылық бойынша қабылданғандарды қоспағандағы адамдар саны;

28) материалдық емес актив – тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді өндіруде не-
месе жеткізуде пайдалану үшін басқа тараптарға жалға беруге немесе əкімшілік мақсаттарға 
ұсталатын сəйкестендірілетін, физикалық нысаны жоқ ақшалай емес актив;

29) материалдық шығындар –жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға 
төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржасы қызметінің құны, 
кеден бажы, бөгде ұйымдардың жəне кəсіпорынның қызметкерлері болып табылмайтын 
жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға жəне жеткізуге 
жұмсалатын шығыстарды қосқанда материалдық ресурстарды сатып алу (қосылған құн салығы 
(бұдан əрі – ҚҚС), акциз есебінсіз) бағасына қарай отырып қалыптасқан құны; 

30) машиналар мен жабдықтар – энергияны, материалдар мен ақпаратты жаңғыртатын 
құралдар;

31) міндеттеме – реттелуі экономикалық пайдаларды қамтитын ресурстардың есептен 
шығуына əкеп соқтыратын өткен оқиғалардан туындайтын дара кəсіпкердің немесе ұйымның 
қазіргі міндеттері;

32) негізгі құралдар – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруде не-
месе жеткізуде пайдалану үшін, басқа адамдарға жалға беру, құнын өсіру немесе əкімшілік 
мақсаттар үшін субъект ұстап қалатын бір кезеңнен астам уақыт ішінде пайдалану ұйғарылған 
материалдық активтер;

33) отын – технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, ғимараттарды 
жылытуға, кəсіпорын көлігі орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша көлік жұмыстарына 
жұмсалатын, шеттен сатып алынған жəне де кəсіпорынның өзі өндірген отынның барлық 
түрлерінің құны;

34) операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың қозғалысы – операциялық қызмет 
есебінен таза пайданы қалыптастырған келесі операциялардан түскен ақшалай қаражаттар;

35) өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім – бұл заттай жəне 
құндық көріністердегі, кəсіпорын өндірген дайын өнімдер жəне жартылай фабрикаттар (осы 
кəсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кəсіпорын жеке 
өнеркəсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

36) өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі – барлық 
шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағаларындағы құны;

37) өндірушінің бағасы – өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысына байланы-
сты қосылған құн салығы жəне акциздерді, өзге жанама салықтарды, сауда, өткізу үстеме 
бағаларын, көлік шығыстарын есепке алмағандағы «кəсіпорын қақпасынан» шыққан сəттен 
бастап өткізілетін өнім бірлігінің бағасы;

38) өндірістік шығыстар – қызметтің негізгі жəне қайталама түрлерінің өндірілген өнімі мен 
қызмет көрсетудің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар;

39) өндірістік емес шығыстар – өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар, 
əкімшілік шығыстар, қаржыландыру шығыстары жəне басқа шығыстар кіретін кезең шығыстары;

40) өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны – жіберілген (тиелген) дайын 
өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) есепке алынған нақты құны;

41) өнімдерді өткізуден (тауарлар, жұмыстар жəне қызметтер) түскен кіріс – қосылған 
құн салығы, акциздерді, сондай-ақ қайтарылып берілген тауарлар құны, сатып алушыларға 
ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағанда алынған жəне алуға 
жататын сомасы;

42) өзге де кірістер – активтердің істен шығуынан, өтеусіз алынған активтерден, мемлекеттік 
субсидиялардан, құнсызданудан пайда болған залалды қалпына келтіруден, операциялық 
жалға беруден, биологиялық активтердің əділ бағасының өзгеруінен түскен кірістер;

43) өзге де шығыстар – кəдімгі қызмет үдерісінен тəуелсіз туындайтын өзге де өндірістік 
емес шығыстар, олар активтің істен шығуы мен құнсыздануы, бағымдық айырма, резервтің 
жасалуы мен сенімсіз талаптардың операциялық жалға беру шығыстары, биологиялық актив-
тер əділ бағасының өзгеруінің шығыстары жəне тағы басқалар;

44) өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар – өнімдерді өткізу жəне қызмет 
көрсетулерге байланысты шығыстар (жалақы өткізім бөлімі жұмыскерлерінің, жалақысынан 
аударымдар, меншік сақтандыру шығыстары, іссапар шығыстары, өтелімдік аударымдар 
мен жылжымайтын мүлік объектілерін ұстау, жүкті жіберу пунктілеріне дейін тасымалдау, 
жүк тиеу-түсіру бойынша шығыстар, маркетингілік қызмет көрсету бойынша шығыстар жəне 
ұқсас басқа да шығыстар);

45) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, əлеуметтік сақтандыру 
бойынша аударымдар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар – Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сəйкес анықталатын бюджетке міндетті 
төлемдер мен зейнетақымен қамсыздандыру жəне міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған аударымдар;

46) тұрғын ғимарат – тек қана немесе негізінен тұру мақсаттарына арналған ғимарат;
47) тұрғын емес ғимарат – тек қана немесе негізінен тұру мақсаттарына арналмаған ғимарат;
48) шикізат жəне материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар, жиынтықтаушы 

бұйымдар – көлік жəне дайындаушы шығыстар есебімен өнім өндіру жəне қызмет көрсету 
үдерісінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны;

49) шығыстар – активтердің ығысып кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің туындауы 
нысанында капиталда қатысатын тұлғаларға бөлуге байланысты, азайтудан ерекшеленетін 
капиталдың азаюына əкеп соқтыратын есепті кезеңнің ішінде экономикалық пайданың азаюы;

50) энергия – субъектінің технологиялық, энергетикалық, қозғалтқыштық жəне басқа да 
өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалатын сатып алынған энергияның барлық түрлерінің құны.

3. 2 жəне 2.1-бөлімдерінде өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызмет көлемінің (қайта сату үшін саты-
лып алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын, акциздерін есептемей), кəсіпорын 
ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтің, сату үшін қоймаларда сақтаулы тұрған 
дайын өнім қорының өзгерісін, аяқталмаған өндіріс пен құрылыс қалдықтарының өсімін (кемуін) 
жиынтықтауды білдіреді.

Өнеркəсіп кəсіпорындары үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер көлемі өнделме шикізаттан өндірілген өнім құны жəне зауыт ішіндегі айналымдық 
құны ескеріліп, келтіріледі.

Сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін тауарды өткізуден түскен табыс пен 
тауарды сатып алу шығысының арасындағы айырма өндірілген өнім, орындалған жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтер көлемі 

болып табылады. Тауарларды сатып алынған тауар бағасына тең немесе төмен баға бой-
ынша сатқан жағдайда, сауда қызметі бойынша өндірілген өнім, орындалған жұмыстар жəне 
көрсетілген қызмет көлемі айналым шығындарының шамасына тең болады. 

Айырбастау пункттері үшін валюта сату мен сатып алу құнының арасындағы айырма 
өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады. 

Алаңдар мен жабдықтарды жалға берумен айналысатын кəсіпорындар үшін шарт бой-
ынша өзінің активтерін уақытша қолдануға беруден түскен кіріс өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар жəне көрсетілген қызметтердің көлемі болып табылады.

Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындары, мейрамханалар үшін өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі дайын тағамды жеткізуді қоса алғанда, оның тауар 
айналымына теңестіріледі. Бұл ретте сатылған сусындар мен өнімдер материалдық шығындар 
болып табылады жəне өндірілген өнім көлеміне кіреді.

Қонақүйлер үшін мейрамхана қызметтерін қоса алғанда, қонақүй қызметтерін көрсетуден 
түскен табыс өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі бо-
лып табылады.

Қаржы делдалдығы (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар жəне 
басқалар) үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі қаржы 
делдалдары меншігінің табысы (өзінің меншікті құралдарын инвестициялау арқылы алған таза 
табыстан басқа) мен кредиторларға төленген пайыздардың айырмасы ретінде жанама жолмен 
анықталатын қызметтердің құны болып табылады.

2.1-бөлімінің көрсеткіштерін толтыру кезінде ұяшықтарда Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішіне сəйкес қызмет түрінің 5 таңбалы кодын көрсету керек.

Статистикалық есептерде «түзетпе» ұғымы пайдаланылмайды, сондықтан осындай 
жағдайлар туындаған кезде түзетпе жазба нақты шоттардың дебеттік немесе кредиттік айна-
лымдарын арттыру (азайту) ретінде көрсетіледі.

4. 4-бөлімнің 3-жолында жалпы пайда, өнімдерді өткізу мен көрсетілген қызметтерден 
түскен табыс пен өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны арасындағы ай-
ырма ретінде анықталады.

10-жолда салық салынғанға дейінгі пайда (залал) – қаржыландырудан түскен жалпы пайда, 
кіріс, өзге де табыстардың сомасы мен өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстардың, 
қаржыландыруға арналған шығыстардың, əкімшілік шығыстардың жəне өзге де шығыстардың 
сомасының арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.

12-жолда жиынтық пайда (залал) – бұл салық салынғанға дейінгі пайда (залал) мен 
корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстардың айырмасы.

5. 7-бөлімнің 3, 6 жəне 9-жолдарында операциялық, инвестициялық, қаржылық 
қызметтерден түскен ақшалай қаражаттардың таза сомасы операциялық, инвестициялық, 
қаржылық қызметтерден түскен ақшалай қаражаттарының түсімі мен шығуының айырмасы 
ретінде анықталады.

6. 8-бөлімнің 4-жолында шетел валютасындағы таза позиция - шетел валютасындағы ак-
тивтер мен шетел валютасындағы міндеттемелер арасындағы айырма ретінде анықталады.

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. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
9. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Қызметкерлер саны»
4-жол = 1, 2, 3 жолдар қосындысына;
2) 1.1-бөлім. «Жұмыс күшінің қозғалысы»
4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол;
3) 2-бөлім. «Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, 

өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс туралы ақпарат»
1-жол = 1.1, 1.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4) 3-бөлім. «Кəсіпорынның шығыстары туралы ақпарат»
1-баған = 2, 3-бағандар қосындысына əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол > 3.2-жолдан əрбір баған үшін;
3.1-жол ≤ 3-жолдан əрбір баған үшін;
5-жол = 5.1, 5.2, 5.3, 5.4-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
5.1.1-жол ≤ 5.1-жолдан əрбір баған үшін;
5.1.2-жол ≤ 5.1-жолдан əрбір баған үшін;
6-жол = 1, 2, 3, 4, 5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
5) 4-бөлім. «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелері»
3-жол = 1-жол – 2-жол;
10-жол = 3-5 жолдар қосындысы – 6-жол – 7-жол – 8-жол – 9-жол; 
12-жол = 10-жол – 11-жол;
6) 6-бөлім. «Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері бойынша ақпарат»

1-жол = 1.1, 1.2, 1.3-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6-жолдар қосындысына əрбір баған үшін, 
6-жол = 1-5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
13-жол = 7, 8, 9, 10, 11, 12-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
14-жол = 6, 13-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
14-жол = 31-жолға əрбір баған үшін;
15.1-жол ≤ 15-жолдан əрбір баған үшін;
19-жол = 15, 16, 17, 18-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
20.1-жол ≤ 20-жолдан əрбір баған үшін;
23-жол = 20, 21, 22-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
30-жол = 24, 25, 26, 27, 28, 29-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
31-жол = 19, 23, 30-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
7) 7-бөлім. «Ақша қозғалысы туралы ақпарат»
2-жол ≥ 2.1-жолға қосындысына əрбір баған үшін;
2.1.1-жол ≤ 2.1-жолдан əрбір баған үшін; 
3-жол = 1-жол – 2-жол əрбір баған үшін;
6-жол = 4-жол – 5-жол əрбір баған үшін;
8-жол ≥8.1-жолға қосындысына əрбір баған үшін;
8.1-жол ≥8.1.1-жолға қосындысына əрбір баған үшін;
9-жол = 7-жол – 8-жол əрбір баған үшін
10-жол = 3, 6, 9-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
8) 8-бөлім. «Валюталық позиция бойынша ақпарат»
1-баған = 2-5-бағандар қосындысына əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1, 1.2, 1.3-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
2-жол ≥ 2.1жəне 3-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
2.1-жол ≥ 2.1.1-жолға қосындысына əрбір баған үшін; 
4-жол =1-жол – 2-жол əрбір баған үшін;
9) 9-бөлім. «Негізгі қорлардың бары жəне қозғалысы»
10-баған = 1-5-бағандар қосындысы – 7-баған - 8-баған əрбір жол үшін;
1-жол = 2, 3, 4, 5, 6-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
2-жол = 2.1, 2.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол = 3.1, 3.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 4.1, 4.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
4.2.1-жол ≤ 4.2-жолдан əрбір баған үшін;
10) 10-бөлім. «Негізгі қорлардың амортизациясына жəне жөндеуіне жұмсалған шығындар 

туралы ақпарат»
1-жол = 2, 3, 4, 5, 6-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
2-жол = 2.1, 2.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол = 3.1, 3.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 4.1, 4.2-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
4.2.1-жол ≤ 4.2-жолдан əрбір баған үшін;
11) Бөлімдер арасындағы бақылау:
2-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 4-бөлімнің 1-жолына;
2-бөлімнің 1.2 жолы = 2.1 бөлімінің 1-5 жолдарының қосындысына сəйкес бағандар бой-

ынша; 
3-бөлім 3-бағанының 6-жолы = 4-бөлімнің 6 – 9-жолдар қосындысына.
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Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 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 10 ноября 2017 года № 165

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 271103178
Код статистической формы 271103178
   Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп 2-МП   Отчет о деятельности малого предприятия

Тоқсандық Есепті кезең                         тоқсан  жыл
Квартальная Отчетный период         квартал     год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан аспайтын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ратын заңды тұлғалар жəне (немесе) шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары ұсынады
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық 
қорлар ұсынбайды
Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не 
более 100 человек
Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, 
страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные объеди-
нения, общественные фонды

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25-күнге (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 25 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Қызметкерлер санын көрсетіңіз, адам
 Укажите численность работников, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті кезеңге
За отчетный 

период
А Б 1
1 Есепті кезеңге орташа алғандағы қызметкерлердің 

тізімдік саны
Списочная численность работников в среднем за отчет-
ный период 

2 Қызметті қоса атқару бойынша (басқа ұйымдардан) 
қабылданған қызметкерлер саны 
Численность работников, принятых по совместительству 
(из других организаций)

3 Жұмысты құқықтық-азаматтық сипаттағы шарттар бой-
ынша орындайтын қызметкерлердің саны
Численность работников, выполняющих работы по догово-
рам гражданско-правового характера

4 Қызметкерлер саны, барлығы 
Численность работников, всего

5 Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есеп-
теу үшін қабылданатын)
Фактическая численность работников (принимаемая для 
исчисления средней заработной платы)

6 Барлық қызметкерлердің нақты атқарған адам-
сағатының саны, адам-сағат
Число фактически отработанных человеко-часов всеми ра-
ботниками, человеко-час

2. Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, өнім-
дерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
мың теңге
Укажите информацию об объеме произведенной продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг, доходе от реализации продукции и оказания услуг, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование пока-

зателей

Өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген 

қызметтердің көлемі 
Объем произведенной продук-
ции, выполненных работ и ока-

занных услуг 

Өнімдерді өткізу мен 
қызметтерді көрсе-
туден түскен кіріс

Доход от реализации 
продукции и оказа-

ния услуг
А Б 1 2
1  Барлығы

Всего
1.1 қызметтің негізгі түрі 

основной вид деятель-
ности

1.2 қызметтің қосалқы 
түрі 
вторичный вид дея-
тельности

2.1. Қызметтің қосалқы түрлері бөлінісіндегі өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтердің көлемі, өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен 
кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме произведенной продукции, выполненных работ и оказан-
ных услуг, доходе от реализации продукции и оказания услуг в разрезе вторичных видов 
деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

 ЭҚЖЖ1 бойын-
ша қызмет түрінің 
атауы (5 таңбалы) 
Наименование вида 

деятельности по 
ОКЭД1 

 (5-ти значный) 

ЭҚЖЖ 
коды (5 

таңбалы)
Код ОКЭД

(5-ти 
значный)

Өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар 

мен көрсетілген 
қызметтердің көлемі 

Объем произведенной 
продукции, выполнен-
ных работ и оказан-

ных услуг 

Өнімдерді өткізу 
мен қызметтерді 

көрсетуден түскен 
кіріс 

Доход от реализации 
продукции и оказа-

ния услуг

А Б В 1 2
1
2
3
5

Ескертпе:
Примечание:
 Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ (5 таңбалы) – экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан
 1 Здесь и далее ОКЭД (5-ти значный) – номенклатура видов экономической деятельности, 
размещена в разделе «Классификаторы» на интернет-ресурсе Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz)

3. Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижесін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті кезеңге
За отчетный 

период
А Б 1
1 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен 

кіріс 
Доход от реализации продукции и оказания услуг 

1.1 одан қайта сату үшін сатып алынған тауарларды 
өткізуден түскен кіріс
из него доход от реализации товаров, приобретенных для 
перепродажи

2 Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік 
құны 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 

3 Жалпы пайда 
Валовая прибыль 

4 Қаржыландырудан түскен кірістер 
Доходы от финансирования 

5 Өзге де кірістер 
Прочие доходы 

6 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша 
шығыстар 
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 

7 Əкімшілік шығыстар 
Административные расходы 

8 Қаржыландыруға жұмсалған шығыстар 
Расходы на финансирование 

9 Өзге де шығыстар 
Прочие расходы 

10 Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения 

11 Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 

12 Жиынтық пайда (залал)
Итоговая прибыль (убыток) 

4. Кəсіпорынның шығыстары туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о расходах предприятия, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

cоның ішінде
в том числе

өндірістік 
шығыстар

производствен-
ные расходы

өндірістік емес 
шығыстар 

непроизводст-
венные расходы

А Б 1 2 3
1 Материалдық шығындар, 

барлығы
Материальные затраты, всего
соның ішінде
в том числе

х х х

1.1 шикізат пен материалдар сы-
рье и материалы 

1.2 cатып алынған жарты-
лай фабрикаттар мен 
жиынтықтаушы бұйымдар
покупные полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия 

1.3 отын 
топливо

1.4 энергия 
энергия 

1.5 басқа материалдар
другие материалы

2 Амортизация, барлығы 
Амортизация, всего

3 Қызметкерлердің жалақы 
қоры Фонд заработной платы 
работников 
одан
из него

х х х

3.1 Жұмыс берушілердің бірың-
ғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына міндетті зейнетақы 
жарналарын аударымдар
Отчисления обязательных пен-
сионных взносов работодателей 
в единый накопительный пенси-
онный фонд

4 Кəсіпорын қаражаты есебінен 
қызметкерлерге ақшалай 
жəрдемақы
Денежные пособия работникам 
за счет средств предприятия 

5 Өзге де шығындар
Прочие затраты
соның ішінде
в том числе

х х х

5.1 шығысқа жатқызылатын 
салықтар мен басқа да мін-
детті төлемдер (корпоративтік 
табыс салығынсыз, акциз-
дерсіз жəне ҚҚС2-сыз) – 
барлығы
налоги и другие обязательные 
платежи, относимые на рас-
ходы (без корпоративного по-
доходного налога, акцизов и 
НДС2) – всего 
соның ішінде
в том числе

х х х

5.1.1 əлеуметтік салық бойынша 
аударымдар  отчисления по со-
циальному налогу 

5.1.2  əлеуметтік сақтандыру бой-
ынша аударымдар 
отчисления по социальному 
страхованию

5.1.3 міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға 
аударымдар  отчисления на 
обязательное социальное меди-
цинское страхование

5.2 қызметтік іссапар кезіндегі 
тəулікақы  суточные во время 
служебных командировок 

5.3 банк қарызы бойынша 
сыйақылар  вознаграждения по 
банковскому займу 

5.4 басқа да шығындар
другие затраты

6 Шығыстар, барлығы
Расходы, всего 

Ескертпе:
Примечание:
2 ҚҚС – қосылған құн салығы
2 НДС – налог на добавленную стоимость

5. Активтер туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об активах, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

 Кезең 
соңына
На конец 
периода 

Кезең ба-
сына

На начало 
периода

А Б 1 2
1 Активтер, барлығы

Активы, всего
2 Қорлар

Запасы 
соның ішінде
в том числе

х х

2.1 тауарлар
товары

2.2 қайта сатуға арналған мүлік
(жер, ғимарат, автомобильдер жəне басқалар) 
имущество, предназначенное для перепродажи 
(земля, здания, автомобили и другие) 

2.3 дайын өнімдер
готовая продукция 

2.4 шикізат пен материалдар
сырье и материалы 

2.5 аяқталмаған өндіріс
незавершенное производство 

2.6 өзге де қорлар
прочие запасы 

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" Қазастан Республикасы Заңының 
8-бабы 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 10 қарашадағы № 165 бұйрығына 12-қосымша

«Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271103178, индексі 2-МП, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (коды 271103178, индексі 2-МП, 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 «Шағын кəсіпорын 
қызметі туралы есеп» (коды 271103178, индексі 2-МП, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) активтер – ұйымдардың өткен оқиғалар нəтижесiнде бақылап отырған, болашақта олар-

дан экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар;
2) алыс-беріс шикізаты – ол тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кəсіпорындарға одан өнім 

өндіру үшін өнеркəсіптік өңдеуге берілген шикізат;
3) амортизация – активтің пайдалы қолдану мерзімі ішінде активті сатып алу құнының 

өнімнің өзіндік құнына немесе шығысқа бірте-бірте көшу процесі;
4) аяқталмаған өндіріс (құрылыс, жартылай дайын өнімдер, құралдар, өзі жасап шығарған 

көмекші құрылғылар) – технологиялық процесте алдын ала қарастырылған барлық өңдеу 
сатыларынан өтпеген жəне өндіріс процесіндегі өңдеудегі (өндірістік процестің барлық 
сатыларындағы, дайындалған бірақ толығымен жинақталмаған бөлшектер мен жартылай 
дайын фабрикаттар) өнім;

5) əкімшілік шығыстар – өндірістік процестерге байланыссыз басқару жəне шаруашылық 
шығыстары;

6) жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдар – ұйымның 
ішкі тəртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген белгілі бір жұмысты (бір жолғы, ар-
найы, шаруашылық жұмыстың нақты көлемін орындау үшін) орындау уақытына ғана немесе 
келісімшарт бойынша қабылданғандар;

7) кəсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге ақшалай жəрдемақы – ұйымның жойы-
луы, қызметкерлер санының немесе штатының қысқаруы нəтижесінде төленетін өтемақылар, 
қызметкерге біржолғы тəртіппен көрсетілетін материалдық көмек (үйлену, бала туу), уақытша 
еңбекке қабілетсіздік бойынша əлеуметтік өтемақылар (жалпы аурулар, жүктілік жəне бала 
туу, бала асырап алу), жарақаттануы немесе жұмыс берушінің кінəсінен денсаулығының өзге 
де бұзылуына байланысты келтірілген залалды өтеуге төленетін төлемдер (сақтандыру өтемі 
жоқ болған жағдайда);

8) кəсіпорынның қосалқы қызмет түрі – үшінші жаққа арнап азық-түлік өндіру мақсатында 
іске асырылатын негізгіден өзге қызмет түрі;

9) кəсіпорынның негізгі қызмет түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің 
кез келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

10) корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар – қолданыстағы салық туралы 
заңнамаға сəйкес анықталатын корпоративтік табыс салығына жұмсалатын шығыстар;

11) қаржыландыруға жұмсалатын шығыстар – сыйақы бойынша қаржылық жалгерлік 
пайыздарын төлеуге, қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен болған шығыстар жəне 
қаржыландыруға жұмсалған өзге де шығыстар;

12) қаржыландырудан түсетін кірістер – сыйақы бойынша, қаржылық жалгерліктен, жыл-
жымайтын мүлікке инвестиция салу операцияларынан, қаржы құралдарының əділ құнының 
өзгеруінен түсетін кірістер жəне қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер;

13) қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты 
жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;

14) қорлар – кəсіпорындардың көрсетілетін қызметті ұсынғанда немесе сату кезінде өндіріс 
процесінде пайдалануға арналған қысқа мерзімді активтері;

15) қызметкерлердің жалақы қоры – ұйымдардың қызметкерлерге еңбекақы төлеуге 
арналған ақшалай жəне заттай түрдегі (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), 
қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйлықақылар жəне өзге де ынталандыру мен өтемдік 
сипаттағы төлемдер) салық жəне басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы 
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы), қаржыландыру көзі мен оларды нақты 
төлеу мерзіміне қарамастан жиынтық ақшалай қаражаттары;

16) қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) – жұмысқа 
ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы 
қызметкерлердің саны (жүктiлiкке жəне босануға, бала күтіміне байланысты жəне басқа да 
демалыстарда жүрген адамдар); 

17) қызметкерлердің тізімдік саны – азаматтық-құқықтық шарт бойынша жұмыс істейтін 
адамдардан басқа, оны жасасу мерзіміне қарамастан еңбек шарты бойынша қабылданған 
адамдар, сондай-ақ қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар саны;

18) материалдық шығындар – жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға 
төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржасы қызметінің құны, 
кеден бажы, бөгде ұйымдардың жəне кəсіпорынның қызметкерлері болып табылмайтын 
жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға жəне жеткізуге 
жұмсалатын шығыстарды қосқанда материалдық ресурстарды сатып алу (қосылған құн салығы 
(бұдан əрі – ҚҚС), акциз есебінсіз) бағасына қарай отырып қалыптасқан құны; 

19) отын – технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, ғимараттарды 
жылытуға, кəсіпорын көлігі орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша көлік жұмыстарына 
жұмсалатын, шеттен сатып алынған жəне кəсіпорын өзі өндірген отынның барлық түрлерінің 
құны;

20) өзге де кірістер – активтердің істен шығуынан, өтеусіз алынған активтерден, мемлекеттік 
субсидиялардан, құнсызданудан пайда болған залалды қалпына келтіруден, бағамдық айыр-
мадан, операциялық жалға беруден, биологиялық активтердің əділ бағасы өзгеруінен жəне 
басқалардан түскен кірістер;

21) өзге де шығыстар – кəдімгі қызмет процесіне тəуелсіз туындайтын өзге де өндірістік 
емес шығыстар: олар активтердің істен шығуы мен құнсыздануы, бағамдық айырма, резервтің 
жасалуы мен үмітсіз міндеттердің жойылуы, операциялық жалгерлік шығыстары, биологиялық 
активтер əділ бағасы өзгеруінің шығыстары жəне тағы басқалар;

22) өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім – бұл заттай жəне 
құндық көріністердегі, кəсіпорын өндірген дайын өнімдер жəне жартылай фабрикаттар (осы 
кəсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кəсіпорын жеке 
өнеркəсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

23) өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі – барлық 
шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағаларындағы құны;

24) өндірушінің бағасы – өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысына байланы-
сты ҚҚС-ты жəне акциздерді, өзге жанама салықтарды, сауда жəне өткізу үстеме бағаларын, 
көлік шығыстарын есепке алусыз «кəсіпорын қақпасынан» шыққан сəттен бастап өткізілетін 
өнім бірлігінің бағасы;

25) өндірістік шығыстар – қызметтің негізгі жəне қайталама түрлерінің өндірілген өнім мен 
көрсетілген қызметтерінің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар;

26) өндірістік емес шығыстар – өнім өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар, əкімшілік 
шығыстар, қаржыландыру шығыстары жəне басқа шығыстарды қамтитын кезең шығыстары;

27) өнімдерді өткізуден (тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетін қызметтер) түскен кіріс – 
ҚҚС, акциздерді, сондай-ақ қайтарылып берілген тауарлар құны, сатып алушыларға ұсынылған 
сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағанда алынған жəне алуға жататын сомасы;

28) өнімдер өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар – өнімдерді өткізу жəне қызмет 

көрсетулерге байланысты шығыстар (жалақы өткізім бөлімі қызметкерлерінің жалақысынан 
аударымдар, меншікті сақтандыру шығыстары, іссапар шығыстары, өтелімдік аударымдар 
мен жылжымайтын мүлік объектілерін ұстау, жүкті жөнелту пункттеріне дейін тасымалдау, 
жүк тиеу-түсіру бойынша шығыстар, маркетингілік қызмет көрсету бойынша шығыстар жəне 
басқа да ұқсас шығыстар);

29) өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны – жөнелтілген (тиелген) дайын 
өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) нақты құны;

30) шикізат жəне материалдар, сатып алынатын жартылай фабрикаттар, жиынтықтаушы 
бұйымдар – көліктік дайындаушы шығыстар есебімен өнім өндіру жəне қызмет көрсету 
процесінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны;

31) шығыстар – активтердің ығысып кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің туындауы 
нысанында есепті кезеңнің ішінде экономикалық пайданың азаюы, олар капиталға қатысатын 
адамдарға бөлуге байланысты азайтудан ерекшеленетін капиталдың азаюына əкеп соқтырады;

32) энергия – субъектінің технологиялық, энергетикалық, қозғалтқыштық жəне басқа да 
өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалатын сатып алынған энергияның барлық түрлерінің құны.

3. 2 жəне 2.1-бөлімдерінде өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызмет көлемінің (қайта сату үшін саты-
лып алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын, акциздерін есептемей), кəсіпорын 
ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтің, сату үшін қоймаларда сақтаулы тұрған 
дайын өнім қорының өзгерісін, аяқталмаған өндіріс пен құрылыс қалдықтарының өсімін (кемуін) 
жиынтықтауды білдіреді. 

Өнеркəсіп кəсіпорындары үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер көлемі өңделме шикізаттан өндірілген өнім құны жəне зауыт ішіндегі айналымдық 
құны ескере отырып келтіріледі.

Сауда қызметімен айналысатын кəсіпорындар үшін тауарды өткізуден түскен табыс пен 
тауарды сатып алу шығысының арасындағы айырма өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады. Тауарларды сатып алынған тауар бағасына 
тең немесе төмен баға бойынша сатқан жағдайда, сауда қызметі бойынша өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызмет көлемі айналым шығындарының шамасына 
тең болады.

Айырбастау пункттері үшін валюта сату мен сатып алу құнының арасындағы айырма 
өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады. 

Алаңдар мен жабдықтарды жалға берумен айналысатын кəсіпорындар үшін шарт бой-
ынша өзінің активтерін уақытша қолдануға беруден түскен кіріс өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар жəне көрсетілген қызметтердің көлемі болып табылады.

Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындары, мейрамханалар үшін өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі дайын тағамды жеткізуді қоса алғанда, оның тауар 
айналымына теңестіріледі. Бұл ретте сатылған сусындар мен өнімдер материалдық шығындар 
болып табылады жəне өндірілген өнім көлеміне кіреді.

Қонақүйлер үшін мейрамхана қызметтерін қоса алғанда, қонақүй қызметтерін көрсетуден 
түскен табыс өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі бо-
лып табылады.

Қаржы делдалдығы (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар жəне 
басқалар) үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі қаржы 
делдалдары меншігінің табысы (өзінің меншікті құралдарын инвестициялау арқылы алған таза 
табыстан басқа) мен кредиторларға төленген пайыздардың айырмасы ретінде жанама жолмен 
анықталатын қызметтердің құны болып табылады.

2.1-бөлімінің көрсеткіштерін толтыру кезінде ұяшықтарда Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішіне сəйкес қызмет түрінің 5 таңбалы кодын көрсету керек.

Статистикалық есептерде «түзетпе» ұғымы пайдаланылмайды, сондықтан осындай 
жағдайлар туындаған кезде түзетпе жазба нақты шоттардың дебеттік немесе кредиттік айна-
лымдарын арттыру (азайту) ретінде көрсетіледі

4. 3-бөлімнің 3-жолында жалпы пайда, өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен 
табыс пен өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны арасындағы айырма 
ретінде анықталады.

10-жолда салық салынғанға дейінгі пайда (залал) – жалпы пайда қаржыландырудан 
түскен кіріс, өзге де табыстардың сомасы мен өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша 
шығыстардың, қаржыландыруға арналған шығыстардың жəне өзге де шығыстар сомасының 
арасындағы айырма ретінде анықталады.

12-жолда жиынтық пайда (залал) – бұл салық салынғанға дейінгі пайда (залал) мен 
корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстардың айырмасы.

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. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Қызметкерлер саны»
4-жол = 1-3-жолдар қосындысына;
2) 2-бөлім. «Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, 

өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс туралы ақпарат»
1-жол = 1.1, 1.2-жолдар қосындысына əрбір бағандар үшін;
3) 3-бөлім. «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелері»
3-жол = 1-жол – 2-жол;
10-жол = 3-5 жолдар қосындысы – 6-жол – 7-жол – 8-жол – 9-жол;
12-жол = 10-жол – 11-жол;
4) 4-бөлім. «Кəсіпорынның шығыстары туралы ақпарат»
1-баған = 2, 3-бағандар қосындысына əрбір жол үшін;
1-жол =1.1-1.5 жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол > 3.1-жолдан əрбір баған үшін;
5-жол = 5.1-5.4 жолдар қосындысына əрбір жол үшін;
5.1-жол ≥ 5.1.1, 5.1.2 жолдар қосындысына əрбір жол үшін;
6-жол = 1- 5 жолдар қосындысына əрбір баған үшін.
5) 5-бөлім. «Қорлар туралы ақпарат»
1-жол ≥ 2-жолдан əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1-2.6-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
6) Бөлімдер арасындағы бақылау:
2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолына;
2.1-бөлімінің 1-5-жолдар қосындысы = 2-бөлімнің 1.2-жолының сəйкес бағандарына;
4-бөлімнің 3-бағанының 6-жолы = 3-бөлімнің 6-9-жолдар қосындысына.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді экономика министрлігінің Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 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 10 ноября 2017 года № 165

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 271112173
Код статистической формы 271112173
   Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп 
11   Отчет о состоянии основных фондов

Жылдық Есепті кезең             жыл
Годовая Отчетный периед               год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан көп кəсіпкерлік қызметпен айналысатын 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлердің 
санына қарамастан ұсынады. Бұдан басқа, мемлекеттік (бюджеттік) мекемелер, 
денсаулық сақтау жəне білім беру ұйымдары, банктер, сақтандыру компаниялары, 
құқық саласындағы қызметті жүзеге асыратын кəсіпорындар, бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер қызметкерлерінің санына 
қарамастан ұсынады
Представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со 
списочной численностью работников свыше 100 человек и (или) их 
филиалы и представительства независимо от численности работников. Кроме этого, пред-
ставляют государственные (бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и обра-
зования, банки, страховые компании, предприятия, осуществляющие деятельность в области 
права, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объ-
единения – независимо от численности работников 

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 сəуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Кəсіпорынның нақты орналасқан жерін көрсетіңіз 
(кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен 
 Укажите фактическое местонахождение предприятия  
(независимо от места регистрации предприятия) – 
область, город, район, населенный пункт

 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (бұдан əрi – ƏАОЖ) 
(статистика органының қызметкері толтырады) 
 Код территории согласно Классификатору администра -
тивно-территориальных объектов (далее – КАТО) 
(заполняется работниками органа статистики) 

2. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о наличии и движении основных фондов по основному виду деятель-
ности, тысяч тенге
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түскені
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четном году

Есепті жылы істен шыққаны
Выбыло в отчетном году
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Негізгі қорлардың барлығы 
Всего основных фондов

2 Негізгі құралдар
Основные средства

3 Ғимараттар 
Здания 

4 тұрғын ғимараттар 
жилые здания 

5 тұрғын емес ғимараттар 
нежилые здания
оның ішінде из них X X X X X X X X X X X

6 мəдени-ойын-сауық 
мақсатындағы ғимараттар 
здания культурно-развлекатель-
ного назначения

7 қонақ үйлер мен мейрам-
ханалар
гостиницы и рестораны

8 ғибадат үйлері ретінде 
пайдаланылатын жəне 
діни қызметке арналған 
ғимараттар
здания, используемые как мо-
литвенные дома и для религи-
озной деятельности

9 тарихи немесе күзетілетін 
ескерткіштер 
исторические или охраняемые 
памятники

10 Имараттар 
Сооружения

11  беріліс құрылғылары
передаточные устройства
оның ішінде
 из них

X X X X X X X X X X X

12 магистралдық құбырлар, 
байланыс желілері жəне 
энергетикалық (кабельдік) 
желілер
магистральные трубопроводы, 
линии связи и энергетические 
(кабельные) линии

(Жалғасы. Басы 15-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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13 азаматтық құрылыстың басқа 
да объектілері 
 другие объекты гражданского 
строительства

14 спорт жəне демалыс 
орындарына арналған 
имараттар 
сооружения для спорта и мест 
отдыха 

15 Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование

16 Көлік құралдары мен 
жабдықтары
Транспортные средства и 
оборудование

17 автомобильдер, тіркемелер 
жəне жартылай тіркемелер
автомобили, прицепы и 
полуприцепы

18 кемелер мен қайықтар 
суда и лодки

19 теміржол локомотивтері, 
моторлы трамвай вагондары 
жəне жылжымалы құрам
локомотивы железнодорожные, 
вагоны моторные трамвайные и 
подвижной состав

20 əуе ұшу аппараттары жəне 
ғарыштық ұшу аппараттары 
аппараты летательные 
воздушные и космические 
летательные аппараты

21 Өзге де машиналар мен 
жабдықтар
Прочие машины и оборудование
оның ішінде из них X X X X X X X X X X X

22 сəулелендіру, 
электромедициналық жəне 
электротерапевтік жабдықтар 
оборудование облучающее, 
электромедицинское и электро-
терапевтическое 

23 электр қозғалтқыштар, гене-
раторлар жəне трансформа-
торлар
электродвигатели, генераторы и 
трансформаторы

24 турбиналар
турбины

25 гидравликалық күш беретін 
жабдықтар  оборудование ги-
дравлическое силовое 

26 көтергіш-көлік жабдықтары 
оборудование подъемно-транс-
портное

27 ауыл жəне орман 
шаруашылығына арналған 
өзге де машиналар 
машины для сельского и лесного 
хозяйства прочие

28 металдарды өңдеуге арналған 
станоктар
станки для обработки металлов

29 металлургияға арналған ма-
шиналар
машины для металлургии

30 кен өндіру өнеркəсібіне 
арналған машиналар 
машины для горнодобывающей 
промышленности

31 əмбебап, өздігінен 
жүретіндерді қоса алғанда 
бульдозерлер 
бульдозеры, включая универ-
сальные, самоходные 

32 грейдерлер (автогрейдер-
лер) жəне өздігінен жүретін 
тегістеуіштер 
грейдеры (автогрейдеры) и пла-
нировщики самоходные 

33 өздігінен жүретін скреперлер 
скреперы самоходные

34 таптағыш машиналар мен 
өздігінен жүретін жол 
аунақтары
машины трамбовочные и катки 
дорожные самоходные

35 бір шөмішті өздігінен жүретін 
фронталды тиегіштер 
погрузчики одноковшовые фрон-
тальные самоходные

36 бір шөмішті механикалық 
өздігінен жүретін экскава-
торлар жəне кабинасы 360 
градусқа бұрылатын шөмішті 
тиегіштер (толық бұрылатын 
машиналар) (бір шөмішті 
фронталды тиегіштерден 
басқа) 
экскаваторы одноковшовые 
механические самоходные и по-
грузчики ковшовые с поворотом 
кабины на 360 градусов (ма-
шины полноповоротные) (кро-
ме погрузчиков одноковшовых 
фронтальных)

37 шынжыр табанды тракторлар
тракторы гусеничные

38 тағам өнімдерін, сусындарды 
жəне темекі өнімдерін өңдеуге 
арналған жабдық, оның 
бөліктерінен басқа 
оборудование для обработки 
продуктов пищевых, напитков 
и изделий табачных, кроме ее 
частей

39 Ақпараттық, компьютерлік 
жəне телекоммуникациялық 
(АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютер-
ное и телекоммуникационное 
(ИКТ) оборудование 
оның ішінде
из них 

X X X X X X X X X X X

40 компьютерлер жəне шалғай 
жабдықтар 
компьютеры и периферийное 
оборудование
оның ішінде
из них 

X X X X X X X X X X X

41 электрондық-есептеуіш техни-
ка, оның бөлшектері мен керек 
- жарақтары
техника электронно-вычисли-
тельная, ее детали и принад-
лежности

42 коммуникациялық жабдықтар 
оборудование коммуникаци-
онное 

43 Өзге де негізгі құралдар 
Прочие основные средства

44 Биологиялық активтер
Биологические активы

45  Ересек жұмыс жəне өнімді 
 мал (төлден жəне соятын 
 малдан басқа) 
 Взрослый рабочий и продуктив-
ный скот (кроме
 молодняка и скота для убоя)

46 Көпжылдық екпеағаштар 
 Многолетние насаждения

47 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген негізгі құралдар
Основные средства, не 
включенные в другие 
группировки
оның ішінде
 из них

X X X X X X X X X X X

48 кітапханалар, ғылыми-
техникалық ақпарат 
органдарының, архивтер, 
музейлер жəне осы сияқты 
мекемелердің қорлары фонды 
библиотек, органов научно-тех-
нической
информации, архивов, музеев и 
подобных учреждений

49 Материалдық емес активтер 
(зияткерлік меншік өнімдері) 
Нематериальные активы 
(продукты интеллектуальной 
собственности)

50 Бағдарламалық қамтамасыз 
ету жəне деректер қорлары
Программное обеспечение и 
базы данных
оның ішінде из них X X X X X X X X X X X

51 деректер қорлары 
базы данных

52 жүйелік жəне қолданбалы 
бағдарламалық құралдар
системные и прикладные про-
граммные средства

53 Ойын-сауық жанры, əдебиет 
жəне өнер туындыларының 
түпнұсқалары 
Оригиналы произведений 
развлекательного жанра, 
литературы и искусства

54 Лицензиялық келісімдер 
Лицензионные соглашения

55 Патенттер Патенты
56 Гудвилл жəне маркетингілік 

активтер 
Гудвилл и маркетинговые ак-
тивы

57 Өзге де материалдық 
емес активтер Прочие 
нематериальные активы 
оның ішінде из них X X X X X X X X X X X

58 өндіріс құпиялары 
(«ноу-хау»)
секреты производства 
(«ноу-хау»)

59 ұйымдастырушылық 
шығындар 
организационные затраты

60 жалгерлік шарттар
арендные договоры

3. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың шығындары мен амортизациясы ту-
ралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о затратах и амортизации основных фондов по основному виду де-
ятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Негізгі қорлардың барлығы 

Всего основных фондов

2 Негізгі құралдар
Основные средства

3 Ғимараттар 
Здания

4 тұрғын ғимараттар 
жилые здания

5 тұрғын емес ғимараттар 
нежилые здания
оның ішінде
из них

X X X X X X X

6 мəдени ойын-сауық 
мақсатындағы ғимараттар 
здания культурно-развлека-
тельного назначения

7 қонақ үйлер мен мейрам-
ханалар
гостиницы и рестораны

8 ғибадат үйлері ретінде 
пайдаланылатын жəне 
діни қызметке арналған 
ғимараттар
здания, используемые как мо-
литвенные дома и для рели-
гиозной деятельности

9 тарихи немесе күзетілетін 
ескерткіштер 
исторические или охраняе-
мые памятники

10 Имараттар 
Сооружения

11 беріліс құрылғылары
передаточные устройства
оның ішінде
из них

X X X X X X X

12 магистралдық құбырлар, 
байланыс желілері жəне 
энергетикалық (кабельдік) 
желілер
магистральные трубопрово-
ды, линии связи и энергети-
ческие (кабельные) линии

13 азаматтық құрылыстың 
басқа объектілері 
другие объекты гражданского 
строительства
оның ішінде
 из них

X X X X X X X

14 спорт жəне демалыс орын-
дарына арналған имараттар
сооружения для спорта и 
мест отдыха

15 Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование

16 Көлік құралдары мен 
жабдықтары
Транспортные средства и 
оборудование

17 автомобильдер, тіркемелер 
жəне жартылай тіркемелер
автомобили, прицепы и 
полуприцепы

18 кемелер мен қайықтар 
суда и лодки

19 теміржол локомотивтері, 
моторлы трамвай вагон-
дары жəне жылжымалы 
құрам
локомотивы железнодорож-
ные, вагоны моторные 
трамвайные и подвижной 
состав

20 əуе ұшу аппараттары жəне 
ғарыштық ұшу аппараттары 
аппараты летательные 
воздушные и космические 
летательные аппараты

21 Өзге де машиналар мен 
жабдықтар 
Прочие машины и 
оборудование
 оның ішінде  из них X X X X X X X

22 сəулелендіру, электро-
медициналық жəне элек-
тротерапевтік жабдықтар 
оборудование облучающее, 
электромедицинское и элек-
тротерапевтическое

23 электр қозғалтқыштар, 
генераторлар, трансфор-
маторлар
электродвигатели, генерато-
ры и трансформаторы

24 турбиналар
турбины

25 гидравликалық күш беретін 
жабдықтар 
оборудование гидравличе-
ское силовое 

26 көтергіш-көлік жабдықтары 
оборудование подъемно-
транспортное 

27 ауыл жəне орман 
шаруашылығына арналған 
өзге де машиналар
машины для сельского и лес-
ного хозяйства прочие

28 металдарды өңдеуге 
арналған станоктар
станки для обработки ме-
таллов

29 металлургияға арналған 
машиналар
машины для металлургии

30 кен өндіру өнеркəсібіне 
арналған машиналар 
машины для 
горнодобывающей 
промышленности

31 əмбебап, өздігінен 
жүретіндерді қоса алғанда 
бульдозерлер 
бульдозеры, включая универ-
сальные, самоходные

32 грейдерлер (автогрейдер-
лер) жəне өздігінен жүретін 
тегістеуіштер 
грейдеры (автогрейдеры) и 
планировщики самоходные

33 өздігінен жүретін 
скреперлер 
скреперы самоходные

34 таптағыш машиналар мен 
өздігінен жүретін жол 
аунақтары
машины трамбовочные и 
катки дорожные самоходные 

35 бір шөмішті өздігінен 
жүретін фронталды 
тиегіштер 
погрузчики одноковшовые 
фронтальные самоходные

36 бір шөмішті механикалық 
өздігінен жүретін экска-
ваторлар жəне кабинасы 
360 градусқа бұрылатын 
шөмішті тиегіштер (толық 
бұрылатын машиналар) 
(бір шөмішті фронталды 
тиегіштерден басқа) 
экскаваторы одноковшовые 
механические самоходные и 
погрузчики ковшовые с пово-
ротом кабины на 360 градусов 
(машины полноповоротные) 
(кроме погрузчиков одноков-
шовых фронтальных)

37 шынжыр табанды трак-
торлар
тракторы гусеничные

38 тағам өнімдерін, сусындар-
ды жəне темекі өнімдерін 
өңдеуге арналған жабдық, 
оның бөліктерінен басқа 
оборудование для обработки 
продуктов пищевых, напитков 
и изделий табачных, кроме 
ее частей

39 Ақпараттық, компьютерлік 
жəне телекоммуникациялық 
(АКТ) жабдықтар
Информационное, компью-
терное и телекомму ни ка-
ционное (ИКТ) оборудование 
оның ішінде
из них

X X X X X X X

40 компьютерлер жəне шалғай 
жабдықтар 
компьютеры и периферийное 
оборудование 
оның ішінде из них X X X X X X X

41 электрондық-есептеуіш тех-
ника, оның бөлшектері мен 
керек-жарақтары
техника электронно-вычисли-
тельная, ее детали и принад-
лежности

42 коммуникациялық 
жабдықтар  оборудование 
коммуникационное

43 Өзге де негізгі құралдар 
Прочие основные средства

44 Биологиялық активтер
Биологические активы

45  Ересек жұмыс жəне өнімді 
мал (төлден жəне соятын 
малдан басқа) 
 Взрослый рабочий и продук-
тивный скот (кроме
 молодняка и скота для убоя)

46 Көпжылдық екпеағаштар 
Многолетние насаждения

47 Басқа топтамаларға енгізіл-
меген негізгі құралдар
Основные средства, не 
включенные в другие 
группировки

48 Материалдық емес активтер 
(зияткерлік меншік өнім-

дері) 
Нематериальные активы 
(продукты интеллектуальной 
собственности)

49 Бағдарламалық қамтамасыз 
ету жəне деректер қорлары
Программное обеспечение и 
базы данных
оның ішінде из них X X X X X X X

50 деректер қорлары 
базы данных

51 жүйелік жəне қолданбалы 
бағдарламалық құралдар
системные и прикладные про-
граммные средства

52 Ойын-сауық жанры, 
əдебиет жəне өнер туынды-
ларының түпнұсқалары 
Оригиналы произведений раз-
влекательного жанра, литера-
туры и искусства

53 Лицензиялық келісімдер 
Лицензионные соглашения

54 Патенттер Патенты
55 Гудвилл жəне маркетингілік 

активтер 
Гудвилл и маркетинговые 
активы

56 Өзге де материалдық 
емес активтер Прочие 
нематериальные активы 

оның ішінде из них X X X X X X X
57 өндіріс құпиялары 

(«ноу-хау»)
секреты производства 
(«ноу-хау»)

58 ұйымдастырушылық 
шығындар 
организационные затраты

59 жалгерлік шарттар
арендные договоры

4. Қосалқы қызмет түрінің кодын көрсетіңіз (ЭҚЖЖ1) 
 Укажите код вторичного вида деятельности (ОКЭД1) 

Ескертпе:
Примечание:

 мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ (5 таңбалы) - экономикалық қызмет түрлерінің номенкла-
турасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналастырылған
1 здесь и далее ОКЭД (5-ти значный) - номенклатура видов экономической деятельности, разме-
щена в разделе «Классификаторы» на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz)
4.1 Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о наличии и движении основных фондов по вторичным видам дея-
тельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Негізгі құралдар

Основные средства
2 Ғимараттар 

Здания 
3 Имараттар

Сооружения
4 Машиналар мен 

жабдықтар
Машины и 
оборудование

5 Көлік құралдары мен 
жабдықтары 
Транспортные средства 
и оборудование

6 Өзге де машиналар 
мен жабдықтар 
Прочие машины и 
оборудование

7 Ақпараттық, ком-
пьютерлік жəне 
телекоммуни-
кациялық (АКТ) 
жабдықтар
Информационное, ком-
пьютерное и телеком-
муникационное (ИКТ) 
оборудование 
оның ішінде
из них

X X X X X X X X X X X

8 компьютерлер жəне 
шалғай жабдықтар 
компьютеры и перифе-
рийное оборудование
оның ішінде
из них

X X X X X X X X X X X

9 электрондық-есеп-
теуіш техника, оның 
бөлшектері мен керек-
жарақтары
техника электронно-вы-
числительная, ее дета-
ли и принадлежности

10 Өзге де негізгі 
құралдар  Прочие 
основные средства

11 Биологиялық 
активтер
Биологические активы

12 Материалдық емес 
активтер (зият кер лік 
меншік өнімдері) 
Нематериальные акти-
вы  (продукты интел-
лектуальной собствен-
ности)

5. Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың шығындары мен амортизациясы 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о затратах и амортизации основных фондов по вторичным видам 
деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Негізгі құралдар

Основные средства
2 Ғимараттар 

Здания 
3 Имараттар

Сооружения
4 Машиналар мен жабдықтар

Машины и оборудование
5 Көлік құралдары мен 

жабдықтары 
Транспортные средства и 
оборудование

6 Өзге де машиналар мен 
жабдықтар 
Прочие машины и оборудование

7 Ақпараттық, компьютерлік жəне 
телекоммуникациялық (АКТ) 
жабдықтар
Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) обо-
рудование 
оның ішінде
из них

X X X X X X X

8 компьютерлер жəне шалғай 
жабдықтар 
компьютеры и периферийное обо-
рудование
оның ішінде
из них

X X X X X X X

9 электрондық-есептеуіш техни-
ка, оның бөлшектері мен керек-
жарақтары
техника электронно-вычислитель-
ная, ее детали и принадлежности

10 Өзге де негізгі құралдар 
Прочие основные средства

11 Биологиялық активтер
Биологические активы

12 Материалдық емес активтер 
(зияткерлік меншік өнімдері) 
Нематериальные активы 
(продукты интеллектуальной соб-
ственности)

6. Негізгі қорлар бойынша қосымша ақпарат 
 Дополнительная информация по основным фондам

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Есепті жылғы негізгі құралдардың негізгі қызмет түрі 

бойынша орташа жылдық құны, мың теңге
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный год по 
основному виду деятельности, тысяч тенге

2 Есепті жылғы негізгі құралдардың қосалқы қызмет түрлері 
бойынша орташа жылдық құны, мың теңге
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный год по 
вторичным видам деятельности, тысяч тенге

3 Есепті жылы жойылған негізгі құралдардың жеткілікті 
амортизацияланбаған құны, мың теңге
Недоамортизированная стоимость ликвидированных основных 
средств за отчетный год, тысяч тенге

4 Жыл бойы тауар-материалдық қорларға аударылған негізгі 
құралдардың құны, мың теңге
Стоимость основных средств, переведенных в товарно-матери-
альные запасы в течении года, тысяч тенге

5 Жерлерді жақсартуға жұмсалған күрделі шығындар, мың 
теңге
Капитальные затраты на улучшение земель, тысяч тенге

6 Есепке қосылған субъектілердің саны, бірлік
Количество субъектов, включенных в отчет, единиц

7 Жыл соңына өндірілмеген активтерге меншік құқығын беруге 
байланысты шығындар, мың теңге
Издержки, связанные с передачей прав собственности на непро-
изведенные активы на конец года, тысяч тенге

8 Жыл соңына маркетингтік активтер, мың теңге
Маркетинговые активы на конец года, тысяч тенге

9 Жыл соңына келісімшарттар, жалға алу шарты жəне лицен-
зиялар, бірлік
Контракты, договоры аренды и лицензии на конец года, единиц

10 Жыл соңына құндылықтар, мың теңге
Ценности на конец года, тысяч тенге
оның ішінде 
из них

X

11 қымбат металдар мен тастар 
драгоценные металлы и камни

12 антиквариат жəне басқа көркем өнер туындылары
антиквариат и другие художественные предметы

13 басқа құндылықтар
другие ценности

6.1 Жер учаскелері мен аяқталмаған құрылыстың жəне инвестициялық мүліктің қолда 
бары туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о наличии земельных участков, незавершенном строительстве и ин-
вестиционном имуществе

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл басына
На начало года

Жыл соңына
На конец года

А Б 1 2
1 Жер учаскелерінің қолда бары, 

мың теңге
Наличие земельных участков, 
тысяч тенге

1.1 демалыс мақсаттарына арналған жер 
учаскелерінің қолда бары жəне өзге 
де ашық жерлер, мың теңге
наличие земельных участков для це-
лей отдыха и прочая открытая земля, 
тысяч тенге

2 Жер учаскелерінің жалпы ауданы, га 
 Общая площадь земельных участков, га

3 Аяқталмаған құрылыстың қолда 
бары, мың теңге
Наличие незавершенного строительства, 
тысяч тенге

4 Инвестициялық мүлік, мың теңге 
Инвестиционное имущество, тысяч тенге

6.2 Кəсіпорындар балансындағы стационарлық сауда объектілері бойынша ақпаратты 
көрсетіңіз
Укажите информацию по стационарным торговым объектам, находящимся на балансе 
предприятия 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

 Сауда объекті-
лерінің саны, бірлік
 Количество торговых 

объектов, единиц

Сауда объекті лерінің 
сауда алаңы, ш.м2.

Торговая площадь тор-
говых объектов, кв.м2

А Б 1 2
1  Барлығы

 Всего
соның ішінде санаты бойынша
в том числе по категориям

1.1 10 000 ш. м. жəне одан жоғары
10 000 кв.м. и выше

1.2 2 000 - 10 000 ш. м. 
2 000 - 10 000 кв.м.

1.3 500 - 2 000 ш. м.
500 - 2 000 кв.м.

1.4 100 - 500 ш. м. 
100 - 500 кв.м.

1.5 100 ш. м. аз
менее 100 кв.м.

Ескертпе:
Примечание:
2 ш.м – осы жерде жəне бұдан əрі - шаршы метр
2 кв.м – здесь и далее - квадратный метр

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:
3 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 14-қосымша

«Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112173, индексі 11, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112173, индексі 11, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармағына сəйкес əзірленді жəне «Негізгі қорлар 
жағдайы туралы есеп» (коды 271112173, индексі 11, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) бастапқы құн – Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк 

туралы заңнамамен басқа өлшеу базасы қолданылатыны жазылған жағдайларды қоспағандағы 
тарихи құны;

2) биологиялық актив - жануар немесе өсімдік;
3) ғимарат – көтеретін жəне қалқалайтын немесе үйлескен (көтеретін жəне қалқалайтын) 

конструкциялардан тұратын, объектінің функционалдық мақсатына байланысты адамдардың 
тұруына немесе малдардың паналауына, заттарды сақтауға арналған тұ рақты мақсаттар 
үшін салынған объект; 

4) имарат – инженерлік-құрылыстық объект (ғимараттан басқа), олардың міндеті еңбек 
мəнін өзгертумен байланысты емес сол немесе басқа техникалық функцияларды орындау 
арқылы өндіріс процесін жүзеге асыру үшін немесе əртүрлі өндірістік емес функцияларды 
жүзеге асыру үшін қажет жағдайларды жасау болып табылады;

5) инвестициялық мүлік – жалдау төлемдерін жəне (немесе) капитал құнының өсімін алу 
мақсатында, бірақ:

өндірісте немесе тауарларды жеткізуде, қызметтер көрсетуде пайдалану үшін, əкімшілік 
мақсаттарда емес; қарапайым шаруашылық қызмет барысында сату мақсатында емес иеліктегі 
(меншік иесіндегі немесе қаржылық жалдау шарты бойынша жалға берушідегі) жылжымайтын 
мүлік (жер жəне (немесе) ғимарат не ғимараттың бір бөлігі);

6) компьютер – операциялардың берілген нақты айқындалған өзгермелі тізбектілігін орын-
дай алатын құрылғы немесе жүйе;

7) қосалқы қызмет түрі – бұл үшінші тұлғаға арналған өнімді (жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер) өндіру мақсатында негізгіден басқа жүзеге асырылатын қызмет түрі; 

8) материалдық емес активтер – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
өндіруде немесе өткізуде, əкімшілік мақсатта жəне басқа субъектілерге жалға беруде ұзақ 
мерзім бойы пайдалануға арналған нақты мəні жоқ:

анықтауға болатын;
объектімен бақыланатын;
субъект пайдалануынан болашақта экономикалық пайда алуды көздейтін ақшалай емес 

активтер;
9) машиналар мен жабдықтар – энергияны, материалдар мен ақпараттарды қайта 

жаңғыртатын құрылғылар. Негізгі (басым) мақсатына байланысты машиналар мен жабдықтар 
түрлі санаттарға бөлінеді;

10) негізгі қорлар – тауарларды өндіру немесе жеткізу, нарықтық жəне нарықтық емес 
қызметтер көрсету, жалға беру немесе əкімшілік мақсаттар үшін пайдаланылатын жəне 
мынадай:

оларды бір жылдан астам уақыт бойы пайдалану көзделетін;
болашақтағы экономикалық тиімділіктер осындай активтерге байланысты болуы мүмкін;
активтің құны анық айқындалуы мүмкін талаптарға жауап беретін материалдық жəне 

материалдық емес ақшалай емес активтер;
11) негізгі қорлардың амортизациясы – бұл оны пайдалы қолдану мерзімі ішінде активтің 

амортизацияланатын құнының шығыстарына жүйелі түрде бөлу;
12) негізгі құралдар – субъект тауарлар өндіру немесе жеткізу жəне қызметтер көрсету 

үшін, басқа субъектілерге жалға беру үшін не əкімшілік мақсаттар үшін пайдаланатын жəне 
бір жылдан астам уақыт бойы пайдалану көзделген жылжымайтын мүліктерді (ғимараттар, 
имараттар жəне жерге байланысты басқа да активтер), машиналар мен жабдықтарды қоса 
алғандағы материалдық-заттық нысаны бар ақшалай емес активтер;

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

14) баланстық құны – жиналған амортизацияны жəне құнсызданудың шығындарын шеге-
руден кейінгі активті тану сомасы;

15) тұрғын ғимарат – ортақ мүлік болып табылатын, негізінен тұрғын үй-жайдан, сондай-ақ 
тұрғын емес үй-жай жəне өзге де бөліктерден тұратын құрылыс. Егер жалпы пайдалы алаңның 
жартысынан азы тұрғындық мақсат үшін пайдаланылса, ғимарат оның мақсатты дизайнына 
сəйкес тұрғын емес ғимарат ретінде жіктеледі;

16) тұрғын емес ғимарат - негізінен пайдаланылатын немесе тұрғын емес мақсаттарға 
арналған құрылыс. Егер жалпы пайдалы алаңның жартысы тұрғындық мақсаттар үшін пайда-
ланылса, ғимарат тұрғындық ретінде жіктеледі;

17) сауда алаңы – тауарларды сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет етуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға, сатып алушылардың өтуiне 
арналған, арнайы жабдық қойылған сауда объектiсiнiң алаңы;

18) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланысқан жəне инженерлік-техникалық 
қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық біріктірілген) ғимарат немесе ғимараттың 
бiр бөлiгi (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылыс немесе 
құрылыстың бiр бөлiгі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай);

19) шалғай жабдық – компьютерге ақпаратты енгізуге немесе оны одан шығаруға мүмкіндік 
беретін аппаратура (терминалдар, принтерлер, сканерлер, плоттерлер, үздіксіз қоректендіру 
көздері, тінтуір жəне пернетақта).

3. Электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері жəне төменде көрсетілгендерді 
қамтитын керек-жарақтар:

1) басқа топтамаларға енгізілмеген енгізу-шығару құрылғылары;
2) бір корпуста, кем дегенде, комбинацияланған немесе жекелеген блоктарға 

орналастырылған орталық процессор жəне енгізу жəне шығару құрылғысы бар цифрлық 
есептеуіш машиналар;

3) бір корпуста мына типтердегі бір немесе екі құрылғыдан: жадыда сақтау құрылғысы, 
енгізу немесе шығару құрылғысы болатын немесе болмайтын, деректерді автоматтандырылған 
өңдеуге арналған өзге де цифрлық машиналар;

4) екі немесе одан көп қызметтерді: басып шығару, қарап шығу, көшіру, факспен жіберу 
қызметтерін атқаратын құрылғылар;

5) есептеуіш машиналармен немесе желімен байланысты сауда терминалдары, сауда 
автоматтары жəне осыған ұқсас машиналар;

6) жүйелер түрінде берілген, деректерді автоматтандырылған өңдеуге арналған цифрлық 
машиналар;

7) көбінесе деректерді өңдеудің автоматты жүйелерінде қолданылатын мониторлар мен 
проекторлар;

8) салмағы 10 кг аспайтын портативті цифрлық есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноут-
буктар, органайзерлер); цифрлық жəне осыған ұқсас машиналар.

4. 2-бөлімде негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы 
туралы ақпарат көрсетіледі жəне ол төменде келтірілген бағандарды қамтиды:

1-бағанда есепті жылдың басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың нақты бары 
көрсетіледі. Аталған баған өткен жылдың соңындағы негізгі қордың нақты бары деректерімен 
тең болуы тиіс. Сəйкес келмеген, деректер айырмашылығы болған жағдайда түсіндірмелер 
жəне тиісті құжаттар, мысалы, бағалаушылар қорытындысы беріледі; 

2-бағанда ағымдағы жылы (бұрын пайдалануда болмаған) іске қосылған жəне сатып 
алынған қаржыландыру көздеріне қарамастан, соның ішінде банк кредиттері есебінен 
жаңа негізгі қорлар; бұрын ескерілмеген, төлем үшін сатып алынған жəне жеке жəне заңды 
тұлғалардан түскен негізгі қаражаттар көрсетіледі;

3-бағанда – қайта бағалаудан, бағамдық айырмашылық (шетел валютасында белгіленген 
негізгі қорлар жағдайында) есебінен түскен түсім көрсетіледі;

4-бағанда – өзге де себептер бойынша негізгі қорлардың (өтеусіз түсім, жалдау мерзімінің 
бітуі бойынша меншік құқығының ауысуы, түгендеу нəтижелері бойынша негізгі құралдардың 
кіріске алынбаған (ескерілмеген) объектілерін айқындау, бас ұйымдардан еншілес (тəуелді) 
кəсіпорындарына түсім, мемлекеттік меншікті жекешелендіру тəртібіндегі түсім, басқа 
ұйымдардан жарғылық капитал салымы түріндегі түсім) түсімі көрсетіледі;

5-бағанда есепті жылы есептен шығарылған негізгі қордың бастапқы құны (моральдық 
немесе табиғи тозған жағдайдағы есептен шығару, құқықтық өтуі кезінде бұрын сатып алу 
құқығымен жалға берілген негізгі құралдардың есептен шығарылуы) көрсетіледі;

6-бағанда 5-бағаннан төтенше жағдайлардың, атап айтқанда: жер сілкінісі, дауылдар, 
құрғақшылық, су тасқыны, орман өрті, табиғат апаттары, індеттер, технологиялық процестермен 
(улы қалдықтардың ірі шығарындылары) байланысты жазатайым оқиғалардың нəтижесінде 
есептен шығарылған негізгі қорлардың бастапқы құны бөліп көрсетіледі;

7-бағанда есепті жыл бойы жүргізілген қайта бағалау, бағамдық айырмашылықтың (ше-
тел валютасында белгіленген негізгі қорлар жағдайында) нəтижесінде құнын азайту есебінен 
істен шығуы көрсетіледі;

8-бағанда өзге де себептер бойынша негізгі қорлардың істен шығуы (объектіні басқа заңды 
немесе жеке тұлғаға сату, басқа ұйымдардың жарғылық капиталындағы салым түріндегі негізгі 
құралдардың объектілерін беру, негізгі құрал объектілерін сыйға тарту, айырбас шарттары 
бойынша беру, бас ұйымдардан еншілес ұйымдарға түсім) көрсетіледі; 

9-бағанда 8-бағаннан негізгі құралдарды тəркілеу нəтижесінде өзге де себептер бойынша 
олардың бастапқы құны бөліп көрсетіледі;

10-бағанда бастапқы құн бойынша есепті жылдың соңына кəсіпорынның негізгі қорларының 
қолда бары көрсетіледі; 

11-бағанда жыл соңына баланстық құны бойынша (жинақталған амортизация сомасын жəне 
құнсызданудан болған залалды шегергендегі) негізгі қорлардың нақты қолда бары көрсетіледі.

5. Негізгі қорлардың орташа жылдық құны негізгі қызмет түрі бойынша «жыл басына 
бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары» жəне «жыл соңына бастапқы құны 
бойынша негізгі қорлардың қолда бары» арасындағы орташа мəн ретінде есептеледі.

4-бөлімде өндіріс көлемінде ең көп үлес салмағы бар қосалқы қызмет түрінің коды 
көрсетіледі. 4.1-бөлімде барлық қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда 
бары жəне қозғалысы туралы ақпарат көрсетіледі. 

6.2-бөлімде стационарлық сауда объектілері бойынша кəсіпорын (қызмет түріне 
қарамастан) сауда алаңдарын жалға беретініне немесе өз бетінше сауда қызметін жүзеге 
асыратынына қарамастан, балансындағы (объектілер бойынша ақпарат көрсетіледі.

6. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті кезең 

(Жалғасы. Басы 15-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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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. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
9. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы 

туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
10-баған = 1, 2, 3, 4-бағандар қосындысына – 5, 7, 8-бағандар қосындысы əрбір жол үшін; 
5-баған ≥ 6-бағаннан əрбір жол үшін;
8-баған ≥ 9-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 2, 49-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
2-жол = 3, 10, 15, 43, 44, 47-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол = 4, 5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 6, 7, 8, 9-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
10-жол = 11, 13-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
11-жол ≥ 12-жолдан əрбір баған үшін;
13-жол ≥ 14-жолдан əрбір баған үшін;
15-жол = 16, 21, 39-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
16-жол ≥ 17, 18, 19, 20-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
21-жол ≥ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ,35, 36, 37, 38-жолдар қосындысынан 

əрбір баған үшін;
39-жол = 40, 42-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
40-жол ≥ 41-жолдан əрбір баған үшін;
44-жол = 45, 46-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
47-жол ≥ 48-жолдан əрбір баған үшін;
49-жол = 50, 53, 54, 55, 56, 57-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
50-жол ≥ 51, 52-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
57-жол ≥ 58, 59, 60-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
2) 3-бөлім. «Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың шығындары мен амортизациясы 

туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
1-жол = 2, 48-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
2-жол = 3, 10, 15, 43, 44, 47-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол = 4, 5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 6, 7, 8, 9-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
10-жол = 11, 13-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
11-жол ≥ 12-жолдан əрбір баған үшін;
13-жол ≥ 14-жолдан əрбір баған үшін;
15-жол = 16, 21, 39-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
16-жол ≥ 17, 18, 19, 20-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
21-жол ≥ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-жолдар қосындысынан 

əрбір баған үшін;
39-жол = 40, 42-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
40-жол ≥ 41-жолдан əрбір баған үшін;
44-жол = 45, 46-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
48-жол = 49, 52, 53, 54, 55, 56-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
49-жол ≥ 50, 51-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін; 
56-жол ≥ 57, 58, 59-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
3) 4.1-бөлім «Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне 

қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
10-баған = 1, 2, 3, 4-бағандар қосындысына – 5, 7, 8-бағандар қосындысын əрбір жол үшін;
5-баған ≥ 6-бағаннан əрбір жол үшін;
8-баған ≥ 9-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 2, 3, 4, 10, 11-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 5, 6, 7-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 8-жолдан əрбір баған үшін;
8-жол ≥ 9-жолдан əрбір баған үшін;
4) 5-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың шығындары мен аморти-

зациясы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
1-жол = 2, 3, 4, 10, 11-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 5, 6, 7-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
7-жол ≥ 8-жолдан əрбір баған үшін; 
8-жол ≥ 9-жолдан əрбір баған үшін;
5) 6-бөлім. «Негізгі қорлар бойынша қосымша ақпарат»:
10-жол ≥ 11, 12, 13-жолдар қосындысынан.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 165 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 10 ноября 2017 года № 165

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 271104111
Код статистической формы 271104111 
              Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп 
1-ИП  Отчет о деятельности индивидуального предпринимателя
 
екі жылда бір рет Есепті кезең           жыл
один раз в два года  Отчетный период        год 
 
Негізгі экономикалық қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01-
03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 68, 69-75, 77-82, 85, 86-88, 90-93, 
95-96 - кодтарына сəйкес іріктемеге түскен дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют попавшие в выборку индивидуальные предприниматели с основным видом 
экономической деятельности согласно кодам общего классификатора видов экономической 
деятельности -01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 68, 69-75, 77-
82, 85, 86-88, 90-93, 95-96

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

ЖСН коды
код ИИН 
 
1. Экономикалық қызметтің негізгі түрін көрсетіңіз (ЭҚЖЖ1) 
 Укажите основной вид экономической деятельности (ОКЭД1)  

1.1 Экономикалық қызметтің қосалқы 
түрін көрсетіңіз (ЭҚЖЖ)   
 Укажите вторичный вид экономической  
деятельности (ОКЭД)   
 
 1.2 Дара кəсіпкер қызметінің нақты 
орнын көрсетіңіз – облыс, қала, аудан
Укажите фактическое место деятельности  
индивидуального предпринимателя-область, город, район 

1.3 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
(бұдан əрі – ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды (статистикалық 
нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика 
органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов (КАТО)  
(заполняется работником органа статистики при сдаче 
статистической формы на бумажном носителе)

2. Жалпы экономикалық көрсеткіштерді көрсетіңіз
 Укажите общие экономические показатели
 
2.1 Есепті кезеңге орташа алғандағы қызметкерлердің 
тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем  
за отчетный период, человек 
 
2.1.1 оның ішінде əйелдер, адам
из нее женщин, человек   

2.2 Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтердің көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции, выполненных  
работ и оказанных услуг, тысяч тенге

2.3 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден 
түскен кіріс, мың теңге
Доход от реализации продукции и оказания услуг,  
тысяч тенге

3. Шығыстар туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о расходах, тысяч тенге

Ескертпе: 
Примечание:
 ЭҚЖЖ – (5-таңбалы ЭҚЖЖ) Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы 
1 ОКЭД – (5-ти значный) Номенклатура видов экономической деятельности

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Материалдық шығындар, барлығы

Материальные затраты, всего 
 1.1 шикізат пен материалдар сырье и материалы
1.2 cатып алынған жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы 

бұйымдар
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия

1.3 қайта сату үшін тауарлар
товары для перепродажи

1.4 отын
топливо

1.5 энергия
энергия

1.6 басқа да материалдар
другие материалы

2 Қызметкерлердің жалақы қоры Фонд заработной платы ра-
ботников 
 одан
 из него

X

2.1 жұмыс берушілердің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
міндетті зейнетақы жарналарының аударымдары
отчисления обязательных пенсионных взносов работадателей в 
единый накопительный пенсионный фонд

3 Кəсіпорын есебінен қызметкерлерге ақшалай жəрдемақы 
Денежные пособия работникам за счет предприятия

4 Өзге де шығындар
Прочие затраты
 соның ішінде
 в том числе

X

4.1 шығысқа жатқызылатын салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдер (корпоративтік табыс салығынсыз, акциздерсіз 
жəне ҚҚС2– сыз)
налоги и другие обязательные платежи, относимые на расходы 
(без корпоративного подоходного налога, акцизов и НДС2)
 оның ішінде
 из них

X

4.1.1  əлеуметтік салық бойынша жасалатын аударымдар
 отчисления по социальному налогу

5  Амортизация
 Амортизация

6 Шығыстар, барлығы
Расходы, всего

Ескертпе: 
Примечание:
2 мұнда жəне бұдан əрі ҚҚС-қосылған құн салығы
2здесь и далее НДС- налог на добавленную стоимость

4. Есепті жылға заттай жəне құндық мəндегі өнеркəсіптік өнім өндірісін көрсетіңіз3

 Укажите производство промышленной продукции в натуральном и стоимостном выражении 
за отчетный год3

ӨӨСЖ4 бойынша 
өнім 

түрлерінің атауы
Наименование видов 
продукции по СКПП4

ӨӨСЖ 
коды 
Код 

СКПП 

Өлшем 
бірлігі

Единица 
измере-

ния

Заттай мəндегі
өндірілген өнім

Произведено 
продукции 

в натуральном 
выражении 

Құндық мəндегі өнімнің (та-
уар, көрсетілетін қызмет) 
шығарылымы, мың теңге
Выпуск продукции (товаров, 
услуг) в стоимостном выра-

жении, тысяч тенге
A Б В 1 2

Ескертпе: 
Примечание:
3 Өнеркəсіп өнімін өндірумен айналысатын дара кəсіпкерлер, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы өнімін өндіруге немесе қайта өңдеуге байланысты қызметті жүзеге асы-
ратын шаруа немесе фермер қожалықтары толтырады.
3 Заполняют индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством промышленной 
продукции, а так же крестьянские или фермерские хозяйства осуществляющие деятельность 
связанную с производством или переработкой сельскохозяйственной продукции
4 Мұнда жəне бұдан əрі ӨӨА – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан 
 «Өнеркəсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы»
4 Здесь и далее СКПП – «Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)», размещен-
ный на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан www.stat.gov.kz

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:
5 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 
5 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 
 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №165 бұйрығына 16-қосымша 

«Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп» 
(коды 271104111, индексі 1-ИП, кезеңділігі екі жылда бір рет) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп» (коды 271104111, индексі 1-ИП, кезеңділігі 
екі жылда бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Дара 
кəсіпкердің қызметі туралы есеп» (коды 271104111, индексі 1-ИП, кезеңділігі екі жылда бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) амортизация – активтің пайдалы қолдану мерзімі ішінде сатып алынған актив құнының 

өнімнің өзіндік құнына немесе шығысқа бірте-бірте көшу процесі;
2) кəсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге ақшалай жəрдемақы – ұйымның жойы-

луы, қызметкерлер санының немесе штаттың қысқаруы нəтижесінде төленетін өтемақылар, 
қызметкерге біржолғы тəртіппен көрсетілетін материалдық көмек (үйлену, бала туу), уақытша 
еңбекке қабілетсіздік бойынша əлеуметтік өтемақылар (жалпы аурулар, жүктілік жəне бала 
туу, бала асырап алу), жұмыс берушінің кінəсінен мертігу немесе денсаулығының өзге де 
зақымдауына байланысты келтірілген залалды өтеуге төленетін төлемдер (сақтандыру өтемі 
болмаған жағдайда);

3) қызметкерлердің жалақы қоры – қызметкерлерге еңбекақы төлеуге арналған ақшалай 
жəне заттай түрдегі (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, 
үстеме ақылар, сыйлықақылар жəне өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) 
салық жəне басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жұмыс берушілердің жинақтаушы 
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы), оларды қаржыландыру көзі мен нақты 
төлеу мерзіміне қарамастан ұйымның жиынтық ақшалай қаражаттары;

4) қызметкерлердің тізімдік саны – жұмыс берушінің актілерін орындаумен жұмысты белгілі 
бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның 
тізімінде болған адамдардың, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар саны;

5) материалдық шығындар – жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға 
төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржалары көрсететін 
қызметтер құны, кеден бажы, бөгде ұйымдардың жəне кəсіпорынның қызметкерлері болып 
табылмайтын жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға жəне 
жеткізуге жұмсалатын шығыстарды қосқанда оларды сатып алу (ҚҚС, акциз есебінсіз) бағасына 
сүйене отырып қалыптасқан материалдық ресурстардың құны; 

6) отын – технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, ғимараттарды 
жылытуға, кəсіпорының көлігі орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша көлік жұмыстарына 
жұмсалатын, шеттен сатып алынған жəне кəсіпорынның өзі өндірген отынның барлық 
түрлерінің құны;

7) өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі – 
барлық шығарылған өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің 
бағаларындағы құны;

8) өнімдерді (тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілген қызметтер) өткізуден түскен кіріс – 
қосылған құн салығын, акциздерді, сондай-ақ қайтарылған тауарлар құнын, сатып алушыға 
ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін шегергенде алынған жəне алуға жата-
тын кіріс сомасы;

9) шикізат жəне материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы 
бұйымдар – көліктік дайындау шығыстарын есепке алғанда өнімді дайындау жəне қызмет 
көрсету процесінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны;

10) шығыстар – активтердің ығысып кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің туындауы 
нысанында капиталда қатысатын тұлғаларға бөлуге байланысты, азайтудан ерекшеленетін 
капиталдың азаюына əкеп соқтыратын есепті кезеңнің ішінде экономикалық пайданың азаюы;

11) энергия – субъектінің технологиялық, энергетикалық, қозғалтқыштық жəне басқа да 
өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалатын сатып алынған энергияның барлық түрлерінің құны.

3. 2-бөлімнің 2.2-жолында өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер көлемі өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтің (қайта сату үшін сатылып 
алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын, акциздерін есептемей), кəсіпорын ішінде 
пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтің, сату үшін қоймаларда сақтаулы тұрған дайын 
өнім қорының өзгерісін жəне аяқталмаған өндіріс пен құрылыс қалдықтарының өсімі (кемуі) 
көлемінің сомасын білдіреді. 

Өнеркəсіп саласында жұмыс істейтін дара кəсіпкерлер үшін өндірілген өнім, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі өңделме шикізаттан өндірілген өнім құнын жəне 
зауытішілік айналым құнын ескере отырып келтіріледі.

Сауда қызметімен айналысатын дара кəсіпкерлер үшін тауарларды өткізуден түскен та-
быс пен тауарларды сатып алуға жұмсалған шығыстар арасындағы айырма өндірілген өнім, 
орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі болып табылады. Сатып алынған 
тауардың бағасына тең немесе төмен бағамен тауарларды өткізген жағдайда сауда қызметі 
бойынша өндірілген өнім, орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызмет көлемі айналым 
шығындарының шамасына тең болады. 

Айырбастау пункттері үшін валютаны сату мен сатып алу құнының арасындағы айырма 
өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі болып табылады. 

Алаңдар мен жабдықтарды жалға берумен айналысатын дара кəсіпкерлер үшін жалға 
беруден түскен табыс пен жалға берілетін құралдарды ұстауға жұмсалған шығындар 
арасындағы айырма өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің 
көлемі болып табылады.

Қоғамдық тамақтандыру, мейрамханалар саласында жұмыс істейтін дара кəсіпкерлер үшін 
өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі дайын тағамды 
жеткізуді қоса алғанда, оның тауар айналымына теңестіріледі. Бұл ретте сатылған сусындар 
мен өнімдер материалдық шығындар болып табылады жəне өндірілген өнімнің көлеміне кіреді.

Қонақүйлер үшін қызметтер көлемі мейрамхана қызметтерін қоса алғанда, қонақүй 
қызметтерін көрсетуден түскен табыс өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтердің көлемі болып табылады.

Қаржы делдалдығы (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар жəне 
басқалар) үшін қаржы делдалдары алған меншіктен түскен табыстар (олардың меншікті 
қаражатын инвестициялаудан алған таза табыстан басқа) мен кредиторларға төленген 
пайыздардың айырмасы ретінде жанама жолмен анықталатын қызметтердің өзіндік құны 
өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі болып табылады.

4. 4-бөлімнің 1-бағанында заттай мəндегі өнеркəсіп өнімдерін өндіру меншікті тұтыну, 
сондай-ақ сатуға арналған өнімді шығаруды білдіреді.

4-бөлімнің 2-бағанында құндық мəндегі өнімнің (тауар, көрсетілген қызмет) шығарылымы 
қосылған құн салығынсыз жəне акциздерсіз ағымдағы жылы қолданыста болған нақты босату 
бағаларындағы өнеркəсіп өнімінің құнын білдіреді.

4-бөлімнің А жəне В бағандарында шығарылатын өнім түрінің атауы жəне өлшем бірлігі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-
ресурсында «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан Өнеркəсіптік өнімдердің анықтамалығына 
(бұдан əрі – ӨӨА) сəйкес толтырылады. 

«Ауыл шаруашылығы» қызмет түрімен айналысатын дара кəсіпкерлер өңдеуден өткен 
ауыл шаруашылығы өнімдерін көрсетеді (мысалы, салқындатылған ет пен сүт өңделген өнім 
болып саналады).

Сонымен қатар 4-бөлімде экономикалық қызмет түріне қарамастан, жаңартылатын энер-
гия көздерімен жылу жəне электр энергиясын өндіретін дара кəсіпкерлер жəне шаруа немесе 
фермер қожалықтары жаңартылатын энергия көздерінің (бұдан əрі – ЖЭК) өндіріс көлемі 
бойынша деректерді толтырады. ЖЭК кодтау үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында («Жіктеуіштер» бөлімінде) орналасқан 
ӨӨА-ның сəйкес кодтары пайдаланылады. 

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. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 3-бөлім «Шығыстар туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге».
1-жол = 1.1-1.6-жолдар қосындысына;
4-жол = 4.1-4.2-жолдар қосындысына;
6-жол = 1-5-жолдар қосындысына.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16038 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 10 қараша             № 166            Астана қаласы 

Сауда статистикасы 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) «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112097, индексі 

1-ВТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112097, индексі 
1-ВТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) «Сауда базарлары туралы есеп» (коды 171112174, индексі 12-сауда, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес;

4) «Сауда базарлары туралы есеп» (коды 171112174, индексі 12-сауда, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;

5) «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171101186, индексі 
2-сауда, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес;

6) «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171101186, индексі 
2-сауда, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ныса-
нын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;

7) «Тауар биржасының қызметі туралы есеп» (коды 171112095, индексі 1-биржа, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
7-қосымшаға сəйкес;

8) «Тауар биржасының қызметі туралы есеп» (коды 171112095, индексі 1-биржа, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес;

9) «Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы есеп» 
(коды 171112010, индексі G-003, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес;

10) «Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы 
есеп» (коды 171112010, индексі G-003, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға 
сəйкес;

11) «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлармен өзара сауда ту-
ралы есеп» (коды 311101157, индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес;

12) «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлармен өзара са-
уда туралы есеп» (коды 311101157, индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
12-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлардың өзара саудасы 

туралы есеп» (коды 1801101, индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 
жылғы 29 қарашадағы № 278 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14602 болып тіркелген, 2017 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған);

2) «Ішкі сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 

жылғы 29 қарашадағы № 283 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14596 болып тіркелген, 2017 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды 
деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статис-
тикалық 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 жариялау 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 Статис-
тикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық органдарына 
жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
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
құпиялылығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 162 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения            от 10 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 171112097
Код статистической формы 171112097
        Тауарлар мен көрсетілетін
   қызметтерді өткізу туралы есеп 
1-ВТ                      Отчет о реализации товаров и услуг

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сəйкес экономикалық 
қызметтің негізгі түрлері бар: 45 – автомобильдер мен мотоциклдердің көтерме жəне 
бөлшек саудасы жəне оларды жөндеу; 46 – автомобильдер мен мотоциклдер сауда-
сынан басқа, көтерме сауда; 47 – автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, 
бөлшек сауда; 56 – тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер болып 
табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер (іріктемеге түскен) ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели (попавшие в выборку), с основным видом экономической 
деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 
45 – оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 – оптовая 
торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; 47 – розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами; 56 – услуги по предоставлению продуктов питания и напитков

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 наурызға (қоса алғанда) дейін Срок представ-
л ения – до 15 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) нақты өткізу орнын көрсетіңіз (тіркелген жеріне 
қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
 Укажите фактическое место реализации товаров (услуг) (независимо от места регистрации) 
- область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi – ƏАОЖ1) сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (да-
лее – КАТО1) (заполняется сотрудникам органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе)

2. Бөлшек сауда
 Розничная торговля

2. 1 Өткізу арналары бойынша тауарларды бөлшек саудада сату көлемін көрсетіңіз, 
мың теңге
 Укажите объем розничной торговли товарами по каналам реализации, в тысячах тенге

Жол
коды
Код

строки

Өткізу арналары
Каналы реализации

Бөлшек сауда 
көлемі

Объем рознич-
ной торговли

оның ішінде азық-
түлік тауарлары 
из них продоволь-

ственными товарами 
А Б 1 2
1 Барлығы

Всего
1.1 Тұрақты сауда объектілері арқылы 

Через стационарные торговые объекты 
1.2 Тұрақты емес сауда объектілері 

арқылы 
Через нестационарные торговые объекты 

1.3 Сауда базарлары арқылы
Через торговые рынки

1.4 Интернет арқылы (электронды сауда) 
Через Интернет (электронная торговля)

1.5 Өзге де бөлшек сауда (тасымалдау, 
таратпа, желілік маркетинг жəне тағы 
басқалары)
Прочая розничная торговля (развозная, 
разносная, сетевой маркетинг и другие 
виды торговли)

1.6 Жанармай құю станциялары арқылы 
(АҚС2, АГҚС3, АГТКС4)
Через автозаправочные станции 
(АЗС2, ГАЗС3, АГНКС4)

Ескертпе:
Примечание:
1 ƏАОЖ - Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші
1 КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов 
2АҚС- автожанармай құю станциясы 2АЗС- автозаправочная станция
3АГҚС- автогаз құю станциясы
3ГАЗС- автогазозаправочная станция
4АГТКС- автогаз толтыру компрессорлық станциясы
4АГНКС- автогазонаполнительная компрессорная станция

 2.2 Сауда желісінің нақты барын көрсетіңіз
 Укажите наличие торговой сети

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіш атауы
Наименование пока-

зателя

Сауда объектілерінің саны, 
бірлік 

Количество торговых 
объектов, единиц

Сауда 
алаңы6, 

ш.м
Торговая 
площадь6, 

кв.м 

Бөлшек 
сауда 

көлемі, 
мың теңге

Объем 
розничной
 торговли, 

тысяч тенге 

саны, 
барлығы5

количество,
всего5

соның ішінде 
жалға алынған

из них
арендуемые

А Б 1 2 3 4
1 Сауда үйі

Торговый дом
2 Дүкен

Магазин
соның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

2.1 əмбебап
универсальный

2.2 мамандандырылған
специализированный 
 соның ішінде:
 в том числе:

Х Х Х Х

2.2.1 азық-түлік
продовольственный

2.2.2 азық-түлік емес 
непродовольственный

2.3 мамандандырылмаған
неспециализированный 
 соның ішінде:
 в том числе:

Х Х Х Х

2.3.1 азық-түлік 
продовольственный

2.3.2 азық-түлік емес
непродовольственный

2.3.3 комиссиялық дүкен
комиссионный магазин

2.4 1-ші жəне 2-ші жол-
дан алаңы бар бөліп 
көрсетіңіз:
Из строки 1 и 2 выделите 
с площадью:

Х Х Х Х

2.4.1  100 ш.м аз
 менее 100 кв.м

2.4.2 100-500 ш.м
 100-500 кв.м

2.4.3 500-2000 ш.м
500-2000 кв.м

2.4.4 2000-10000 ш.м
2000-10000 кв.м

2.4.5 10000 ш.м.-ден жоғары 
10000 кв.м. и выше

3 Дəріхана
Аптека

4 Павильон
Павильон

5 Дүңгіршек
Киоск

6 Дүкендердегі, сауда 
үйлеріндегі бөлімдер 
жəне тағы басқа 
Отделы в магазинах, тор-
говых домах и другие 

7 Автожанармай құю, ав-
тогаз құю, автогаз тол-
тыру компрессорлық 
станциялары 
Автозаправочные, авто-
газозаправочные, автога-
зонаполнительные ком-
прессорные станции

Ескертпе:
Примечание:
5 Жалға алғандарды қоса алғанда
5 Включая арендуемые
6 Ш.м – мұнда жəне бұдан əрі - шаршы метр.
6 Кв.м – здесь и далее - квадратный метр.

2.3 Тауар түрлері бойынша бөлшек сауданың көлемін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объем розничной торговли по видам товаров, в тысячах тенге

Жол
коды
Код

строки

Тауар атауы
Наименование 

товара

ІСҚА
сəйкес 
коды7

Код со-
гласно 
СУВТ7

Бөлшек сауда көлемі Объем роз-
ничной торговли

Есепті жылдың 
соңына тауар 

қорлары
Товарные запа-

сы на конец 
отчетного года 

заттай мəндегі 8 
в натуральном 

выражении8 

құндық мəндегі 
в стоимостном 

выражении 

А Б В 1 2 3

1 Барлығы
Всего

х

Ескертпе:
Примечание:
 7 Мұнда жəне бұдан əрі қызмет кодын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі 
Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде 
орналастырылған «Ішкі сауда қызметтерінің анықтамалығына» сəйкес респондент тол-
тырады (бұдан əрі - ІСҚА)
 7 Здесь и далее код услуги заполняется респондентом согласно «Справочнику услуг внутрен-
ней торговли», размещенного на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства на-
циональной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz) в разделе «Классификаторы» 
(далее – СУВТ)
 8 «2.3 бөлімінде заттай мəнде толтыру үшін тауарлар тізбесі» қосымшасына сəйкес тек 
жеке тауарлық позициялар бойынша заттай мəндегі бөлшек сауда көлемі көрсетіледі
 8 Объем розничной торговли в натуральном выражении указывается только по отдельным 
товарным позициям согласно Приложению «Перечень товаров для заполнения в натураль-
ном выражении в разделе 2.3»

Жол
коды
Код

строки

Тауар атауы
Наименование 

товара

ІСҚА
сəйкес 
коды

Код со-
гласно 
СУВТ

Бөлшек сауда көлемі Объем роз-
ничной торговли

Есепті жылдың 
соңына тауар 

қорлары
Товарные запасы 

на конец 
отчетного года 

заттай мəндегі 
в натуральном 

выражении 

құндық мəндегі
в стоимостном 

выражении 

А Б В 1 2 3

2.4 Бөлшек саудадағы сауданың үстеме бағасының жалпы көлемін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите общий объем торговой наценки в розничной торговле, в тысячах тенге

3. Көтерме сауда
Оптовая торговля

3.1 Тауар түрлері бойынша көтерме сауда көлемін көрсетіңіз, мың теңге 
 Укажите объем оптовой торговли по видам товаров, в тысячах тенге 

Жол
коды
Код

строки

Тауар 
атауы

Наимено- 
вание 
товара

ІСҚА
сəйкес 
коды

Код со-
гласно 
СУВТ

Көтерме 
сауда 
көлемі
Объем 
оптовой 
торговли

1-бағаннан отандық тау-
арлармен көтерме сауда 
көлемін бөліп көрсетіңіз
Из графы 1 выделить объ-

ем оптовой торговли от-
ечественными товарами

Есепті жылдың 
соңына тауар 

қорлары
Товарные запасы 
на конец отчетно-

го года
А Б В 1 2 3
1 Барлығы

Всего
х

Жол
коды
Код

строки

Тауар 
атауы

Наимено- 
вание 
товара

ІСҚА
сəйкес 
коды

Код со-
гласно 
СУВТ

Көтерме 
сауда 
көлемі
Объем 
оптовой 
торговли

1-бағаннан отандық тау-
арлармен көтерме сауда 
көлемін бөліп көрсетіңіз
Из графы 1 выделить объ-

ем оптовой торговли от-
ечественными товарами

Есепті жылдың 
соңына тауар 

қорлары
Товарные запасы 
на конец отчетно-

го года
А Б В 1 2 3

3.2 Көтерме саудадағы сауданың үстеме бағасының жалпы көлемін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите общий объем торговой наценки в оптовой торговле, в тысячах тенге

4. Сыйақыға немесе шарт негізінде жасалатын көтерме сауда қызметтерінің көлемін 
көрсетіңіз, мың теңге
Укажите объем услуг оптовой торговли за вознаграждение или на договорной основе, в 
тысячах тенге

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование 

Барлығы
Всего 

А Б 1
1 Сыйақыға немесе шарт негізінде жасалатын көтерме сауда 

қызметтерінің көлемі
Объем услуг оптовой торговли за вознаграждение или на до-
говорной основе 

5. Түсу көздері бойынша сатып алынған тауарлардың көлемін көрсетіңіз (тауарлар мен 
өңірлер бойынша), мың теңге 
Укажите объем закупленных товаров по источникам поступления (по товарам и регионам), 
в тысячах тенге
Негізгі экономикалық қызмет түрі көтерме саудаға жататын жұмыс істейтіндердің тізімдік 
саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері толтырады
Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со спи-
сочной численностью работающих свыше 50 человек, основной вид экономической деятель-
ности которых относится к оптовой торговле

Жол
коды
Код 

стро-
ки

Атауы
Наименование

Облыс коды
(ƏАОЖ коды) 
Код области 
( код КАТО) 

ІСҚА
сəйкес коды6

Код согласно 
СУВТ6

Барлығы
Всего

А Б В 1 2
1 Сатып алынған тауарлардың көлемі, 

барлығы
Объем закупленных товаров, всего 

х х

 соның ішінде:
 в том числе:

х х х

2 Импорт бойынша
По импорту 

х х

3 Резиденттерден
У резидентов 

х х

соның ішінде:
в том числе

х х х

3.1 өз облысының резиденттері 
оның ішінде тауар бойынша 
(20 тауар атауынан артық емес):
резиденты своей области
в том числе по товарам:
(не более 20 наименований товара): 

х х

3.1.1 х
3.1.2 х
3.1.3 х
3.1.4 х
3.1.5 х
3.1.6 х
3.1.7 х
3.1.8 х
3.1.9 х

3.1.10 х
3.1.11 х
3.1.12 х
3.1.13 х
3.1.14 х
3.1.15 х
3.1.16 х
3.1.17 х
3.1.18 х
3.1.19 х
3.1.20 х

3.2 басқа облыстың резиденттері 
резиденты другой области

х х

оның ішінде тауарлар бойынша: 
 в том числе по товарам:

х х х

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20

6. Тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша көрсетілетін қызметтерді өткізу 
көлемі жəне объектілер желілері бойынша ақпаратты көрсетіңіз 
Укажите информацию по сети объектов и объему реализации услуг по предоставлению про-
дуктов питания и напитков 

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Атауы 
Наименование 

Қолда 
бары, 
бірлік

Наличие, 
единиц 

Отыратын 
орын саны, 

бірлік
Число поса-

дочных мест, 
единиц 

Қызметтерді 
өткізу көлемі, 

мың теңге
Объем реализа-
ции услуг, тысяч 

тенге 
А Б 1 2 3
1 Барлығы

Всего
1.1 Мейрамханалар

Рестораны
1.2 Дəмханалар

Кафе
1.3 Барлар

Бары
1.4 Асханалар

Столовые
1.5 Қоғамдық тамақтандырудың өзге 

де объектілері
Прочие объекты общественного 
питания

1.6 Тапсырыспен тамақты жеткізіп 
салу 
Доставка пищи на заказ

х х

7. Техникалық қызмет көрсету станцияларының саны жəне техникалық қызмет көрсету 
мен автокөлік құралдарын жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі 
бойынша ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию по количеству станций технического обслуживания и объему реализации 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

Жол коды
Код строки

Атауы 
Наименование

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі, мың теңге

Объем реализации услуг, в тысячах тенге
2 Техникалық қызмет көрсету станцияларының саны, бірлік

Количество станций технического обслуживания, единиц
3 Пайдалы алаңы, ш.м

Полезная площадь, кв.м
8. Қызметтің қосалқы түрлері бойынша өнімдерді (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер) өндіру жəне өткізу көлемін көрсетіңіз, мың теңге 
Укажите объемы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) по вторичным 
видам деятельности, в тысячах тенге

(Соңы. Басы 15-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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Жол
коды
Код 

стро-
ки

Қызмет түрінің 
атауы

Наименование 
вида деятель-

ности

ЭҚЖСкоды (статистика 
органының қызметкері 

толтырады)8 

Код ОКЭД (заполняется 
работником органа ста-

тистики)8

Өнімдерді (тауарларды, 
жұмыстарды, қөрсетілетін 

қызметтерді) өндіру мен өткізу 
көлемі

Объем производства и реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) 

А Б В 1

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

Ескертпе:
Примечание:
9 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
9 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

«Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» 
(коды 171112097, индексі 1-ВТ, кезеңділігі жылдық) 1-ВТ нысанына қосымша

Приложение к форме 1-ВТ «Отчет о реализации товаров и услуг» 
(код 171112097, индекс 1-ВТ, периодичность годовая)

2.3-бөлімінде заттай мəнде толтыру үшін тауарлар тізбесі
Перечень товаров для заполнения в натуральном выражении в разделе 2.3

Атауы
Наименование

ІСҚА
коды

Код СУВТ

Өлшем 
бірлігі

Единица 
измерения

А 1 2
 Шараппен бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной вином

47.00.25.110
47.00.25.120
47.00.25.130

литр

Арақпен бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной водкой

47.00.25.200 литр

Коньякпен, коньяк сусындарымен бөлшек сауда бой-
ынша қызметтер
Услуги по торговле розничной коньяком, коньячными 
напитками

47.00.25.300 литр

Сырамен бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной пивом

47.00.25.400 литр

Ликерлер жəне ликер арақ сусындармен бөлшек сау-
да бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной ликерами и изделиями 
ликероводочными

47.00.25.500 литр

Өзге де алкогольді сусындармен бөлшек сауда бой-
ынша қызметтер
Услуги по торговле розничной напитками алкогольны-
ми прочими

47.00.25.900 литр

 Ұнмен бөлшек сауда бойынша қызметтер
 Услуги по торговле розничной мукой

47.00.24.710
47.00.24.720

тонна/тонн

 Жармалармен бөлшек сауда бойынша қызметтер
 Услуги по торговле розничной крупами

47.00.24.210
47.00.24.220
47.00.24.230
47.00.24.240
47.00.24.290

тонна/тонн

 Қантпен бөлшек сауда бойынша қызметтер 
 Услуги по торговле розничной сахаром 

47.00.24.410 тонна/тонн

 Өсімдік майымен бөлшек сауда бойынша қызметтер
 Услуги по торговле розничной растительными маслами

47.00.22.210
47.00.22.220
47.00.22.230
47.00.22.240
47.00.22.250
47.00.22.260
47.00.22.290

тонна/тонн

 Макарон өнімдерімен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
 Услуги по торговле розничной макаронными изделиями

47.00.24.800 тонна/тонн

 Минералды сумен бөлшек сауда бойынша қызметтер
 Услуги по торговле розничной минеральной водой

47.00.26.200 литр

 Өзге де алкогольсіз сусындармен бөлшек сауда бой-
ынша қызметтер Услуги по торговле розничной напитка-
ми безалкогольными прочими

47.00.26.900 литр

Тұтас жабдықталған компьютерлермен бөлшек сауда 
бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной компьютерами в полной 
комплектации

47.00.31.110
47.00.31.120

дана/штук

Магнитофондармен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер 
Услуги по торговле розничной магнитофонами 

47.00.33.110 дана/штук

Телевизорлармен бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной телевизорами

47.00.33.200 дана/штук

Бейнежазба магнитофондарымен (DVD плеер) 
бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной видеомагнитофонами 
(DVD плеерами)

47.00.33.300  дана/штук

Тұрмыстық тоңазытқыштар мен мұздатқыштармен 
бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной холодильниками и моро-
зильниками бытовыми

47.00.54.100 дана/штук

Тұрмыстық кір жуғыш машиналар жəне киім құрғатуға 
арналған машиналармен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной стиральными машинами 
бытовыми и машинами для сушки одежды

47.00.54.200 дана/
штук

Тұрмыстық шаңсорғыштармен бөлшек сауда бойын-
ша қызметтер
Услуги по торговле розничной пылесосами бытовыми

47.00.54.600 дана/
штук

Велосипедтермен бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной велосипедами

47.00.65.210 дана/
штук

Фотоаппаратурамен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной фотоаппаратами

47.00.83.110 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде мотоциклдермен 
жəне арбалармен бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной мотоциклами и колясками 
в специализированных магазинах

45.40.20.100
дана/
штук

Мотоциклдермен жəне арбалармен бөлшек сауда 
бойынша өзге де қызметтер
Услуги по торговле розничной прочие мотоциклами и 
колясками

45.40.30.100 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде жаңа жеңіл жолау-
шылар автомобильдерімен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной легковыми автомобилями 
пассажирскими новыми в специализированных магазинах

45.11.21.000 дана/
штук

Интернет арқылы жаңа жолаушылар 
автомобильдерімен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной новыми легковыми пасса-
жирскими автомобилями через Интернет

45.11.31.100 дана/
штук

Өзге де жаңа жеңіл жолаушылар автомобильдерімен 
бөлшек сауда бойынша қызметтер, соның ішінде 
базарларда
Услуги по торговле розничной прочие новыми легковыми 
пассажирскими автомобилями, в том числе на рынках

45.11.39.100 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде ұсталған жеңіл жо-
лаушылар автомобильдерімен бөлшек сауда бойын-
ша қызметтер
Услуги по торговле розничной легковыми автомобилями 
пассажирскими подержанными в специализированных 
магазинах

45.11.22.000 дана/
штук

Интернет арқылы ұсталған жолаушылар 
автомобильдерімен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной подержанными легковыми 
пассажирскими автомобилями через Интернет

45.11.31.200 дана/
штук

Өзге де ұсталған жеңіл жолаушылар 
автомобильдерімен бөлшек сауда бойынша 
қызметтер, соның ішінде базарларда
Услуги по торговле розничной прочие подержанными 
легковыми пассажирскими автомобилями, в том числе 
на рынках

45.11.39.200 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде салмағы 3,5 
тоннадан артық емес жаңа жолсыз автокөлік 
құралдарымен (джиптер жəне жолсыз көліктер) 
бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной новыми внедорожными 
автотранспортными средствами (джипы и внедорож-
ники) весом не более 3,5 тонн в специализированных 
магазинах

45.11.23.100 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде салмағы 3,5 тонна-
дан артық емес мамандандырылған жаңа жолаушы-
лар автомобильдерімен (жедел жəрдем машинала-
рын қоса алғанда) бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной новыми специализирован-
ными пассажирскими автомобилями (включая машины 
скорой помощи) весом не более 3,5 тонн в специализиро-
ванных магазинах

45.11.23.200 дана/
штук

Интернет арқылы салмағы 3,5 тоннадан артық емес 
жаңа жолсыз автокөлік құралдарымен (джиптер жəне 
жолсыз көліктер) бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной новыми внедорожными 
автотранспортными средствами (джипы и внедорожники) 
весом не более 3,5 тонн через Интернет

45.11.31.300 дана/
штук

Интернет арқылы салмағы 3,5 тоннадан артық 
емес мамандандырылған жаңа жолаушылар 
автомобильдерімен (жедел жəрдем машиналарын 
қоса алғанда) бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной новыми специализирован-
ными пассажирскими автомобилями (включая машины 
скорой помощи) весом не более 3,5 тонн через Интернет

45.11.31.400 дана/
штук

Салмағы 3,5 тоннадан артық емес өзге де ұсталған 
жолсыз автокөлік құралдарымен (джиптер жəне жол-
сыз көліктер) бөлшек сауда бойынша қызметтер, 
соның ішінде базарларда
Услуги по торговле розничной прочие новыми внедорож-
ными автотранспортными средствами (джипы и внедо-
рожники) весом не более 3,5 тонн, в том числе на рынках

45.11.39.300 дана/
штук

Салмағы 3,5 тоннадан артық емес өзге де 
мамандандырылған жаңа жолаушылар 
автомобильдерімен (жедел жəрдем машиналарын 
қоса алғанда) бөлшек сауда бойынша қызметтер, 
соның ішінде базарларда
Услуги по торговле розничной прочие новыми специали-
зированными пассажирскими автомобилями (включая 
машины скорой помощи) весом не более 3,5 тонн), в том 
числе на рынках

45.11.39.400 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде салмағы 3,5 тон-
надан артық емес ұсталған жолсыз автокөлік 
құралдарымен (джиптер жəне жолсыз көліктер) 
бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной подержанными внедорож-
ными автотранспортными средствами (джипы и внедо-
рожники) весом не более 3,5 тонн в специализированных 
магазинах

45.11.24.100 дана/
штук

Мамандандырылған дүкендерде салмағы 3,5 тон-
надан артық емес ұсталған мамандандырылған жо-
лаушылар автомобильдерімен (жедел жəрдем ма-
шиналарын қоса алғанда) бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной подержанными специали-
зированными пассажирскими автомобилями (включая 
машины скорой помощи) весом не более 3,5 тонн в спе-
циализированных магазинах

45.11.24.200 дана/
штук

Интернет арқылы салмағы 3,5 тоннадан артық емес 
ұсталған жолсыз автокөлік құралдарымен (джип-
тер жəне жолсыз көліктер) бөлшек сауда бойынша 
қызметтер
Услуги по торговле розничной подержанными внедорож-
ными автотранспортными средствами (джипы и внедо-
рожники) весом не более 3,5 тонн через Интернет

45.11.31.500 дана/
штук

Интернет арқылы салмағы 3,5 тоннадан артық 
емес ұсталған мамандандырылған жолаушылар 
автомобильдерімен (жедел жəрдем машиналарын 
қоса алғанда) бөлшек сауда бойынша қызметтер
Услуги по торговле розничной подержанными специали-
зированными пассажирскими автомобилями (включая 
машины скорой помощи) весом не более 3,5 тонн через 
Интернет

45.11.31.600 дана/
штук

Салмағы 3,5 тоннадан артық емес өзге де ұсталған 
жолсыз автокөлік құралдарымен (джиптер жəне жол-
сыз көліктер) бөлшек сауда бойынша қызметтер, 
соның ішінде базарларда
Услуги по торговле розничной прочие подержанными 
внедорожными автотранспортными средствами (джипы 
и внедорожники) весом не более 3,5 тонн, в том числе 
на рынках

45.11.39.500 дана/
штук

Салмағы 3,5 тоннадан артық емес өзге де 
ұсталған мамандандырылған жолаушылар 
автомобильдерімен (жедел жəрдем машиналарын 
қоса алғанда) бөлшек сауда бойынша қызметтер, 
соның ішінде базарларда
Услуги по торговле розничной прочие подержанными 
специализированными пассажирскими автомобилями 
(включая машины скорой помощи) весом не более 3,5 
тонн, в том числе на рынках

45.11.39.600 дана/
штук

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №166 бұйрығына 2-қосымша

«Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112097, 
индексі 1-ВТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112097, 
индексі 1-ВТ, 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 «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112097, 
индексі 1-ВТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне ұғымдар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) асхана – тұтынушылар өзіне өзі қызмет көрсететін қоғамдық тамақтандыру объектісі;
2) бар – тұтынушыларға тіске басар, десерттер жəне кондитерлік бұйымдарды, сондай-ақ 

алкоголь өнімдерін ұсынатын қоғамдық тамақтандыру жəне демалыс объектісі;
3) бөлшек сауда – сатып алушыға жеке, отбасылық, үй iшiнде немесе кəсiпкерлiк қызметпен 

байланысты емес өзге де пайдалануға арналған тауарларды сату жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;
4) дəмхана – тұтынушыларға міндетті түрде даяшылар қызмет көрсететін, дайындалуы 

күрделі емес тағамдардың ассортиментін, сондай-ақ алкоголь өнімдерін ұсынатын қоғамдық 
тамақтандыру жəне демалыс объектісі;

5) дүңгiршек – бір немесе бірнеше сауда орындарына есептелген, азық-түлік тауарларын 
сақтауға арналған сауда залы жəне үй-жайлары жоқ, сауда жабдықтарымен жарақталған 
күрделi емес тасымалды құрылыс;

6) дүкен – сауда, қосалқы, əкiмшiлiк-тұрмыстық үй-жайлармен, сондай-ақ тауарларды 
қабылдауға, сақтауға жəне сатуға дайындауға арналған үй-жайлармен қамтамасыз етілген 
тұрақты күрделi құрылыс немесе оның бөлiгi;

7) көтерме сауда – кейiннен с атуға немесе жеке, отбасылық, үй iшiнде жəне осындай 
өзге де пайдаланумен байланысты емес, өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу 
жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;

8) қоғамдық тамақтандыру – тамақ өнімдерін өндірумен, қайта өңдеумен, өткізумен жəне 
тұтынуды ұйымдастырумен байланысты кəсіпкерлік қызмет;

 9) қосалқы қызмет түрі – бұл үшінші тұлғаға арналған өнімді (тауарлар, көрсетілетін 
қызметтер) өндіру мақсатында негізгіден басқа жүзеге асыратын қызмет түрі;

10) мамандандырылған дүкен – ассортиментінің көлемі жиырма бес мың атауға (бірлікке) 
дейін мамандандырылған ассортименті бар (құрылыс материалдары, тұрмыстық электротех-
ника, жиһаз жəне басқалар), сауда желілеріне кіретін немесе кірмейтін, өз аумағының шекара-
сы шегінде автокөлік құралдарын қоюға арналған алаңның болуын көздейтін сауда қызметінің 
көптеген субъектілері ұсынған сауда объектісі; 

11) мейрамхана – тұтынушыларға міндетті түрде даяшылар қызмет көрсететін, тапсырыстық 
жəне фирмалық тағамдарды, сондай-ақ алкоголь өнімдерін қоса алғанда, дайындалуы күрделі 
тағамдар асс ортиментін ұсынатын қоғамдық тамақтандыру жəне демалыс объектісі;

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

13) сауда үстемесі (сауданың үстеме бағасы, сауда үстемесі) – қайта сатуға алынған 
тауарды өткізу нəтижесінде алынған нақты немесе шартты есептелген баға арасындағы 
айырмашылық ретінде анықталады, яғни сауда кəсіпорны сатылған немесе басқа тəсілмен 
қолданған тауардың орнына ұқсас тауарды сатып алу үшін (сатылғанның орнына қою үшін) 
төлеуге қажет болған баға; 

14) сауда объектiсi – тауарлар сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет етуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға арналған жəне пайдаланы-
латын арнайы құрал-жабдықпен жарақтандырылған ғимарат немесе ғимараттың бiр бөлiгi, 
құрылыс немесе құрылыстың бiр бөлiгi, сауда базары, автоматтандырылған құрылғы не-
месе көлiк құралы;

15) сауда алаңы – тауарлар сату кезінде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет көрсетуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға, сатып алушылардың 
кіріс жолына арналған жəне пайдаланылатын құрал-жабдықпен жарақтанды рылған орын;

16) сауда желiсi – сауда базарларын қоспағанда, ортақ басқарудағы жəне бiрыңғай 
коммерциялық белгi жəне дараландырудың өзге де құралдары аясында пайдаланылатын екi 
жəне одан да көп сауда объектiлерiнiң жиынтығы;

17) сауда үйi – біртұтас объекті ретінде басқарылатын, сауда объектiлерiнiң жəне қоғамдық 
тамақтандыру объектiлерiнiң жиынтығы орналасқан, сауда қызметiне арналған жəне сауда, 
əкiмшiлiк-тұрмыстық жəне қойма үй-жайларымен жəне өзінің аумағының шекарасы шегiнде 
автокөлiк құралдарының тұрағы үшін алаңмен қамтамасыз етiлген күрделi стационарлық 
құрылыс;

18) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланыстырылған жəне инженерлік-
техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық біріктірілген) ғимарат немесе 
ғимараттың бiр бөлiгi (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылыс 
немесе құрылыстың бiр бөлiгі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй жай). 
Стационарлық сауда объектілерінің түрлері: сауда ойын-сауық орталығы; сауда орталығы; 
гипермаркет; аутлет орталығы; дискаунт орталығы; арнайы дүкен (соның ішінде дəріхана); 
сауда үйі; супермаркет; минимаркет; үйдің жанындағы дүкен;

19) стационарлық емес сауда объектісі – инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне 
қосылуының (технологиялық біріктірілуінің) болуына немесе болмауына қарамастан, жермен 
берік байланыстырылмаған уақытша құрылыс немесе уақытша конструкция, оның ішінде 
автоматтандырылған құрылғы немесе көлiк құралы. Стационарлық емес сауда объектілерінің 
түрлері: автодүкен, автомат, дүңгіршек, жылжымалы сөрелер, шатырлар (павильондар);

20) тауар қорлары – сауда кəсіпорындарында, қоймаларда, белгілі күнге жолда болатын 
ақшалай немесе заттай көріністегі тауарлар мөлшері;

21) павильон – құрастырмалы-жиналмалы конструкциялардан, бір немесе бірнеше сауда 
орындары үшін сауда жабдықтарымен жарақталған, сауда қорына арналған алаңы бар жəне 
арнайы белгіленген орынға орналастырылатын жеңiл құрылатын құрылыс;

22) электрондық сауда – ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын тауар-
ларды өткізу жөніндегі кəсіпкерлік қызмет.

3. 1-бөлімде респонденттің тіркелу орнына (облыс, қала, аудан, елді мекен) қарамастан, 
тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) нақты өткізу орны көрсетіледі. Егер респонденттің 
əр түрлі облыстарда (өңірлерде) статистикалық нысанды тапсыруға құзыреті жоқ бірнеше 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері (сауда нүктелері) болса, онда респонденттер 
өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерінің орналасу орнын 1-бөлімде көрсете 
отырып, статистикалық нысанды тапсырады. 

Статистикалық нысанда көрсетілетін қызметтердің коды мен атауы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан «Ішкі сауда қызметтерінің 
анықтамалығына» (бұдан əрі – ІСҚА) сəйкес келтіріледі.

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі сатып алушыларға қолма-қол жəне 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға сатылған тауарлар, өнімдер жəне көрсетілетін қызметтер 
бойынша алынған ақшалай түсімдердің сомасы болып табылады. Статистикалық байқаудың 
мақсаттары үшін тауарларды өткізу көлемі сауда үстеме бағасын қамтитын, қосылған құнға 
салықтарсыз, акциздерсіз нақты сату бағаларында беріледі.

4. 2-бөлімді есепті жылы бөлшек сауданы жүзеге асыратын кəсіпорындар, дара кəсіпкерлер 
толтырады. Бөлшек тауар айналымына заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлерге тауарларды 
өткізуді қосуға жол берілмейді.

2.1-бөлімде барлық өткізу арналары  бойынша бөлшек сауда көлемі көрсетіледі. 1.1-жол 
бойынша стационарлық сауда объектілері арқылы (стационарлық сауда объектілерінде (бу-
тиктер, бөлімдер) сауда орындарын жалға алушыларды қоса есептегенде) бөлшек сауда 
көлемі көрсетіледі. 1.2-жол бойынша сауда базарларынан тыс орналасқан дүңгіршек, сауда 
автоматтары, жылжымалы сөрелер, автодүкендер, шатырлар жəне басқа стационарлық емес 
объектілер арқылы бөлшек сауда көлемі көрсетіледі. 1.3-жол бойынша сауда базарлары 
аумағындағы бөл шек сауда көлемі көрсетіледі. 1.4-жол бойынша Интернет арқылы бөлшек 
сауда көлемі көрсетіледі. Электрондық сауда Интернет арқылы тауарларды сату мен сатып 
алуды білдіреді. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге Интернет арқылы тапсырыс беріледі, 
бұл ретте төлем жəне тауарларды жеткізу немесе көрсетілетін қызметтер əдеттегі режимде 
əрі онлайн режимде де жүзеге асуы мүмкін. 1.5-жолда басқа позициялар (тасымалдау, та-
ратпа, желілік маркетинг, тұтынушыларға тікелей жеткізілетін отынды тікелей сату жəне тағы 
басқалары) кірмеген кез келген тəсілдегі бөлшек сауда кіреді. 1.6-жол бойынша автожанармай 
автогаз толтыру компрессорлық станциялары (АГТКС), автогаз құю станциялары (АГҚС), құю 
станциялары (АҚС) арқылы мотор отыны мен басқа тауарларды өткізу көрсетіледі.

5. 2.2 бөлімде сауда желілерін толтыру кезінде сауда объектілерімен қоса жалға алынған-
дарда көрсетіледі. Дүкендер мамандандырылған, мамандандырылмаған, əмбебап болып 
бөлінеді . 

Сауда үйлеріне, дүкендерге, дəріханаларға, дүңгіршектерге (1-6 қатар) сауда алаңы 
келтіріледі, ал автожанармай құю жəне газ толтыру станцияларында (7 қатар) – пайдалы алаң. 

2.3-бөлімде 1-баған бойынша өлшем бірлігі көрсетілген, 1-ВТ нысанға 2-қосымшада 
келтірілген заттай көріністегі жеке тауарлық айқындамалар бойынша тізбесі тауарларды 
бөлшек саудада өткізу көлемі көрсетіледі. 2-баған бойынша құндық көріністегі бөлшек сау-
да көлемі, 3- баған бойынша ІСҚА кодына сəйкес тауар түрлері бойынша жыл соңына тауар 
қорларының құны көрсетіледі. 

6. 3-бөлімді есепті жылда көтерме сауданы жүзеге асырған дара кəсіпкерлер толтырады.
3.1-бөлімде ІСҚА кодына сəйкес тауар түрлері бойынша тауарларды көтерме өткізу көлемі 

(1- баған), отандық тауарлармен көтерме сауда көлемі (2-баған) жəне жыл соңына тауарлық 
 қорлар (3-баған) көрсетіледі.

2-баған бойынша 1 бағаннан отандық өнідірістің тауарларымен көтерме сауда көлемін 
бөлу қажет. 

7. 4-бөлімде жасалған мəмілелер құнынан комиссиялық алымның пайызынан алынған 
табыс коммисиялық агенттер арқылы көтерме сауда бойынша көрсетіледі. Сыйақыға немесе 
шарт негізіндегі көтерме сауда өз атынан немесе басқа тұлғалар немесе фирмалар есебінен 
мəмілелер, сонымен қатар сатушылар мен сатып алушыларды жолықтырумен байланысты 
сыйақыға жүзеге асыратын комиссиялық агенттер жəне басқа да көтерме сауда делдалдарының 
қызметі болып табылады.

8. 5-бөлімді экономикалық қызметінің негізгі түрі көтерме сауда кодтарына жататын жəне 
жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері толтырады. Бұл бөлімде кейінгі өткізу түріне 
қарамастан импорт бойынша сатып алынған тауарлардың көлемі көрсетіледі. Қазақстан 
Республикасының резидент – заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасы аумағында 
тіркелген заңды тұлғалар жатады.

3.1-жолды тауар өз облыстарының резиденттері арқылы сатылып алынған болса толты-
рылады, одан кейінгі жолдар бойынша ІСҚА сəйкес 1-баған бойынша тауар кодын көрсетумен 
тауар аты толтырылады, 2-баған бойынша əрбір тауар бойынша өз облысының резиденттерінен 
сатылып алынған тауарлар көлемі көрсетіледі.

3.2-жол бойынша жəне одан кейін басқа облыстардың резиденттерінен сатылып алынған 
тауарлар көлемі В бағаны бойынша облыстар (өңірлер) коды көрсетіліп толтырылады, 2-баған 
бойынша əрбір тауар бойынша басқ      а облыстың резиденттерінен арқылы сатылып алынған 
тауарлар көлемі көрсетіледі.

9. 6-бөлімді есепті жылы тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша көрсетілетін 
қызметтерін (қоғамдық тамақтандыру қызметі) ұсынған дара кəсіпкерлер толтырады.

Тамақ өнімдері мен сусындар ұсыну көрсетілетін қызметтеріне мейрамханалар, 
дəмханалар, жылдам қызмет көрсететін мейрамханалар, тамақты сыртқа шығарып беретін 
орындар, балмұздақ сатуға арналған вагоншалар, тамақ сату ға арналған жылжымалы вагон-
шалар қызметі, сауда шатырларында тамақ дайындау бойынша қызмет, сонымен бірге мей-
рамханалар мен барлардың жекелеген объектілерді жұмылдырған жағдайдағы жеткізумен 
байланысты қызметтер кіреді.

Бұл бөлімде барлық қоғамдық тамақтандыру объектілері бойынша көрсетілген қызметтер 
көлемі, объектілер саны жəне отыратын орындар саны көрсетіледі. Бұл ретте объектілер көлемі 
жəне отыратын орындар санын есепті жылдың соңына көрсету қажет.

10. 7-бөлімді есепті жылы техникалық қызмет көрсету жəне автокөлік құралдарын жөндеу 
қызметін ұсынған дара кəсіпкерлер толтырады.

Автомобильдер мен мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге 
көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу: механикалық, электротехникалық 
жөндеу жұмыстары, отынды электронды бүрку жүйелерін жөндеу, тұрақты тексеру жəне 
ағымдағы жөндеу, шанақты, автокөлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді жөндеу, 
жуу, жылтырату жəне т.б., бүрку жəне бояу, алдыңғы шынылар мен терезелерді, отырғыштарды 
жөндеу, шиналар мен камераларды жөндеу, оларды орнату немесе ауыстыру, тотығуға 
қарсы өңдеу, қосалқы бөлшектер мен өндірістік процестің бөлігі болып табылмайтын құрал-
жабдықтарды орнату кіреді.

Бұл бөлімде көрсетілген қызметтер көлемі, станциялар саны жəне пайдалы алаң 
көрсетіледі. Бұл ретте саны мен пайдалы алаңын есепті жылдың соңындағы жағдай бойын-
ша көрсету қажет. 

11. 8-бөлімде «Сауда» саласына жатпайтын қызметтің қосалқы түрі бойынша өнімді 
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу көлемі толтырылады. Қызмет түрін кодтау Эконо-
микалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші кодына сəйкес 5 таңбалық деңгейде жүргізіледі. 

12. 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.

13. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электронды 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.

Ескерту: х – берілген позиция толтыруға жатпайды.
14. Арифметикалық -логикалық бақылау:
1) 2.1-бөлім. «Өткізу арналары бойынша тауарларды бөлшек саудада сату көлемі»;
1-баған ≥ 2-баған барлық жолдар бойынша;
1-жол ∑ барлық жолдар сомасы (1.1-1.6);
 2) 2.2-бөлімі «Сауда желісінің барын көрсетіңіз»:
2-жол=∑2.1, 2.2, 2.3-жолдар əрбір баған бойынша;
2.2-жол=∑2.2.1, 2.2.2 жолдар əрбір баған бойынша;
2.3-жол=∑2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 жолдар əрбір баған бойынша;
1 жол + 2 жол=∑2.4.1-2.4.5 жолдар əрбір баған бойынша;
егер 1-баған≠0, онда əрбір жол үшін 2-баған≠0;
егер 4-баған≠0, онда 1,2,3-бағандар ≠0 (2-баған үшін жол берілетін бақылау)

3) 2.3-бөлім «Тауар түрлері бойынша бөлшек сауданың жалпы көлемі»:
егер 1-баған≠0, онда 2-баған≠0 жəне керісінше (1-ВТ нысанына 1-қосымшада келтірілген 

белгілі тауар позициялары бойынша);
егер 2 баған≠0, онда 3 баған ≠ 0 əрбір жол үшін (жол берілетін бақылау);
4) 3.1-бөлім «Тауар түрлері бойынша көтерме сауданың жалпы көлемі»:
егер 1-баған≠0, онда əрбір жол үшін 2-баған≠0 жəне 3-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
5) 5-бөлім «Түсу көздері бойынша сатып алынған тауарлардың көлемін көрсетіңіз (тауар-

лар мен өңірлер бойынша)»:
1-жол = ∑2 жəне 3-жолдар;
3-жол = ∑3.1 жəне 3.2-жолдар;
3.1-жол 2-баған = ∑3.1.1-3.1.20 жолдар;
3.2-жол 2-баған = ∑3.2.1-3.2.20 жолдар;
3.2.1-3.2.20-жолдарда «Б» бағаны бойынша тауар атауы міндетті түрде көрсетілуі қажет, 

«В» бағаны бойынша міндетті түрде қандай облыстан сатып алынғандығы туралы коды 
көрсетілуі қажет;

1-баған бойынша барлық тауарлар бойынша ІСҚА сəйкес тауар коды көрсетілуі қажет.
6) 6-бөлім «Тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша көрсетілетін қызметтерді 

өткізу көлемі жəне объектілер желілері бойынша ақпаратты көрсетіңіз»:
егер 1-баған≠0, онда 2-баған≠0 1.1-1.5-жолдар үшін (1.5 жол үшін жол берілетін бақылау);
егер 1-баған≠0, онда 3-баған≠0 1.1-1.5-жолдар үшін (жол берілетін бақылау);
егер 3-баған≠0, онда 1-баған≠0 1.1-1.5-жолдар үшін;
 7) 7-бөлім «Техникалық қызмет көрсету станцияларының саны жəне техникалық қызмет 

көрсету мен автокөлік құралдарын жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі 
бойынша ақпаратты көрсетіңіз»:

егер 2-жол ≠0, онда 3-жол ≠0;
егер 1-жол ≠0, онда 2-жол ≠0 (жол берілетін бақылау);
8) Бөлімдер арасындағы бақылау:
2.1-бөлім 1-баған 1-жол ≥ 2.3-бөлім 2-баған бойынша 1-жолы∑барлық жолдар;
2.1-бөлім 2-баған ∑1.1-1.6-жолдар = 2.3-бөлім 2-баған ∑ азық-түлік тауарлар коды бой-

ынша жолдар;
2.3-бөлім 1-жол 2-баған>0, онда 2.4-бөлім>0 (жол берілетін бақылау);
2.3-бөлім 1-жол 2-баған ≥ 2.4-бөлім (жол берілетін бақылау);
егер 3.1-бөлімінде 1-жол 1-баған >0, онда 3.2-бөлім >0(жол берілетін бақылау);
3.1-бөлімде 1-жол 1-баған ≥3.2-бөлім (жол берілетін бақылау);
егер 3.1-бөлімде 1-баған 1-жол≠0, онда 5-бөлімде 2-баған 1-жол≠0 (жол берілетін бақылау) 

негізгі экономикалық қызмет түрі көтерме сауда түріне жататын жəне жұмыс істейтіндердің 
тізімдік саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері бойынша ғана толтырады.
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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 171112174
Код статистической формы 171112174 

12 - сауда   Сауда базарлары туралы есеп 
12 - торговля         Отчет о торговых рынках

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Негізгі жəне (немесе) қосалқы қызмет түрі бар (68.20.3 ЭҚЖЖ Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сəйкес) сауда базарларының меншік иелері (иесі) 
болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық пен оқшауланған 
бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) торговых 
рынков с основным (и) или вторичным видом деятельности (согласно коду Общего класси-
фикатора видов экономической деятельности ОКЭД 68.20.3) 

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 февраля (включительно) после отчетного периода
 
БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Сауда базары бойынша жалпы мəліметтерді көрсетіңіз 
Укажите общие сведения по торговому рынку
1.1 Есептің реттік нөмірі
 Порядковый номер отчета  

1.2 Сауда базарының атауы
Наименование торгового рынка  

1.3 Сауда базарының нақты орналасқан 
жері (облыс, қала, аудан, елді мекен)
Фактическое местонахождение торгового 
рынка (область, город, район, 
населенный пункт)   

2. ƏАОЖ-ға1 сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру 
кезінде статистика органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно КАТО1 (заполняется работником органа статистики при сдаче ста-
тистической формы на бумажном носителе)

3. Базар коммуналдық болып табыла ма, «√» белгісін қойыңыз
 Является ли рынок коммунальным, отметьте знаком «√»   

4. Егер базар (тұрақты инженерлiк коммуникациялары 
бар, жерге iргетаспен берiк байланыстырылған) күрделi 
ғимарат болған жағдайда «√» белгісін қойыңыз
Отметьте знаком «√», в случае, если рынок представляет   
собой капитальное здание (прочно связанное 
с землей фундаментом, имеющее постоянные 
инженерные коммуникации)

5. Тауарлық мамандандыруы бойынша сауда 
базарының түрі, «√»белгісін қойыңыз 
Тип торгового рынка по товарной специализации, 
отметьте знаком «√»
азық-түлік базары/ продовольственный рынок   
азық-түлік емес базар/ непродовольственный рынок  

6. Өткізілетін тауарларға байланысты сауда 
базарының түрі, «√»белгісін қойыңыз
Тип торгового рынка в зависимости от реализуемых 
товаров, отметьте знаком «√» мамандандырылған 
базар / специализированный рынок   
əмбебап базар /универсальный рынок   

7. Мəмілелер көлемдері бойынша сауда 
базарының түрі, «√»белгісін қойыңыз
Тип торгового рынка по объемам сделок, 
отметьте знаком «√»    
        көтерме/оптовый    
        бөлшек/ розничный    
8. Сауда орындарының саны, бірлік 
Количество торговых мест, единиц   
9. Базардың жалпы алаңы, шаршы метр    
Общая площадь рынка, квадратных метров   
10. Ветеринарлық-санитарлық сараптау зертханаларының саны, бірлік 
Количество лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, единиц  
11. Тоңазытқыш камералардың саны, бірлік
 Количество холодильных камер, единиц   
12. Дүңгіршектердің саны, бірлік
Количество киосков, единиц    

Ескертпе:
Примечание:
1 ƏАОЖ - Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші
1 КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов 
13. Шатырлар (павильондар) саны, бірлік 
 Количество палаток (павильонов), единиц
14. Контейнерлердің саны, бірлік
Количество контейнеров, единиц
15. Сөрелердің ұзындығы, қума метр
Длина прилавков, погонный метр

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:
2 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №166 бұйрығына 4-қосымша

 
«Сауда базарлары туралы есеп» (коды 171112174, индексі 12-сауда, кезеңділігі 

жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Сауда базарлары туралы есеп» (коды 171112174, индексі 12-сауда, 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 «Сауда базарла-
ры туралы есеп» (коды 171112174, индексі 12-сауда, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне түсініктер осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) əмбебап сауда базары – əртүрлі кластағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған 
сауда орындары бар сауда базары;

2) дүңгiршек – бір немесе бірнеше сауда орнына есептелген, азық-түлік тауарларын 
сақтауға арналған сауда залы мен үй-жайлары жоқ, сауда жабдығымен жарақталған, тасы-
малданатын күрделi емес құрылыс;

3) жылжымалы сөре – арнайы белгіленген орынға орналастырылатын, сауда орнын 
білдіретін тасымалданатын уақытша құрылыс (конструкция);

4) коммуналдық базар – жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша құрылатын, 
тұтынушылардың тiкелей өздеріне, көбінесе тұрмыстық жəне отбасылық пайдалануына 
арналған азық-түлік тауарларын сатып алу-сату жүзеге асырылатын сауда базары;

5) мамандандырылған сауда базары – сауда базарының жалпы санынан олардың жетпіс 
жəне одан да көп пайызы бір кластағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған сауда 
базары;

6) сауда базарының меншiк иесi (иесі) – «Сауда базарларының қызметін ұйымдастыру 
қағидаларын бекiту туралы» 2003 жылғы 5 ақпан № 131 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысына (бұдан əрі – № 131 қаулы) сəйкес жұмыс істейтін, сауда қызметiн жүзеге асыру 
үшiн сауда орындарын беретін жəне басқа да қызмет түрлерiн көрсететін базардың мүлкiн 
иеленетін, пайдаланатын, оның ішінде меншік құқығында пайдаланатын дара кəсіпкер жəне 
(немесе) заңды тұлға;

7) сауда базары – аумақта шаруашылық қызметін көрсету, басқару жəне күзет функциялары 

орталықтандырылған, тұрақты негізде жұмыс істейтін жəне өз аумағының шекарасы шегінде 
автокөлік құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етілген, сондай-ақ санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға, өрт қауіпсіздігі, сəулет-құрылыс талаптарына жəне № 131 
қаулысына сəйкес өзге де талаптарға сəйкес келетін сауда қызметіне арналған оқшауланған 
мүліктік кешен;

8) сауда орны – тауарлар сату кезінде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет етуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға арналған жəне пайдаланы-
латын құрал-жабдықпен жарақтандырылған орын;

 9) шатыр (павильон) – құрастырмалы-жиналмалы конструкциялардан, бір немесе бірнеше 
сауда орындары үшін сауда жабдықтарымен жарақтандырылған сауда қорына арналған 
алаңы бар жəне арнайы белгіленген орынға орналастырылатын, жеңiл құрылатын құрылыс.

3. Əрбір сауда базарына жеке статистикалық нысан толтырылады.
1.1-жол бойынша егер респондент екі немесе одан да көп сауда базарларының иесі болып 

табылса, есептің реттік нөмірін көрсете отырып толтырылады.
2-жол бойынша сауда базарының нақты орналасқан орны (облыс, қала, аудан, елді ме-

кен) көрсетіледі. 
5-жол бойынша сауда базарының тауарлық мамандандырылуы бойынша типі көрсетіледі: 

азық-түлік, азық-түлік емес (тауар түрлерінің басымдылығына байланысты), 6-жол бойынша 
өткізілетін тауарға байланысты: мамандандырылған, əмбебап, 7-жол бойынша мəмілелер 
көлемі бойынша: көтерме немесе бөлшек.

8-жол бойынша барлық сауда орындары олардың базардың нарықтық саудасымен 
айналысуға немесе өзге сауда ұйымдарына жалға берілгеніне қарамастан есепке алынады. 
Сауда базарларындағы сауда орындарының жалпы санына барлық тұрақты орнатылған 
үстелдері (сөрелері) бар қосымша (уақытша) сауда орындарының саны кіреді.

9-жол бойынша сауда базарының аумағында орналасқан құрылысқа арналған алаңдарды 
қоса, сауда базарына арнайы берілген барлық алаң көрсетіледі. Бұл ретте жəрмеңкелерді өткізу 
кезеңінде сауда жасауға қосымша берілген алаңдар есепке алынбайды.

10-жол бойынша сауда базарының өзінің аумағында немесе одан тысқары 
орналасқандығына қарамастан, сауда базарларына қызмет көрсететін, ветеринарлық-
санитарлық сараптау зертханаларының саны есепке алынады. Есепке жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқан немесе өзге де себептермен уақытша жабық (санитарлық өңдеу) барлық 
жұмыс істейтін ветеринарлық-санитарлық сараптау зертханалары кіреді.

11-жол бойынша тоңазытқыш камералардың саны көрсетіледі. Сауда базарының 
теңгеріміндегі басқа ұйымдардан жалға алынған (орнатылған жабдықтар ғана) тоңазытқыш 
жабдығы да өзінікі ретінде есепке алынады. Жабдықтардың істен шығуы салдарынан үш ай-
дан көп жөндеуде тұрған, сондай-ақ сауда базары қызметкерлерінің қажеттіліктері үшін сатып 
алынған тоңазытқыштар есепке алынбайды. 

12-14 жолдар бойынша тиісінше базарлардың алаңында орналасқан дүңгіршектер, шатыр-
лар (павильондар), контейнерлер саны көрсетіледі. Контейнер-жүкті тасымалдауға арналған 
бірнеше рет қолданудың əмбебап көлік жабдығы. 

15-жол бойынша сөрелердің (бағандардың) қума метрдегі ұзындығы 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 
де ректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

5. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электронды 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.

6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
Егер 5-жол бойынша бір жол белгіленсе, онда 6-жол «мамандандырылған базар» бой-

ынша ≠0;
Егер 6-жол бойынша «əмбебап базары» ≠ 0 деп белгіленсе, онда 5-жол бойынша 

жауаптардың бірде біреуі белгіленбейді.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 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 10 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 171101186
Код статистической формы 171101186 

2 - сауда              Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп 
2 - торговля          Отчет о реализации товаров и услуг

Айлық Есепті            ай  жыл
Месячная Отчетный         месяц     год

Экономикалық қызметінің негізгі түрлері Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің кодына сəйкес 45 – автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме жəне бөлшек 
саудада сату жəне оларды жөндеу; 46 – автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан 
басқа, көтерме сауда; 47 – автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек 
сауда; 56 – тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер, бөлшек сауда 
кодына жататын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың қызметкерлерінің саны 100-
ден жоғары құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ қызметкерлерінің 
саны 100 адамға дейін іріктемеге түскен заңды тұлғалар ұсынады 
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения 
с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические 
лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности 
которых относится к кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 45 
– оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 – оптовая тор-
говля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; 47 – розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами; 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 3 - күнге (қоса алғанда) дейін
Срок предоставления – до 3 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН        

1. Тауарларды нақты өткізу орнын көрсетіңіз (кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) 
- облыс, қала, аудан, елді мекен
 Укажите фактическое место реализации товаров (независимо от места регистрации пред-
приятия) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi – ƏАОЖ1) сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (да-
лее – КАТО1) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе) 

2. Есепті айға тауарларды өткізу көлемін жəне тауар қорларын көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объем реализации товаров и товарных запасов за отчетный месяц, в тысячах тенге

Жол
коды
Код

строки

Атауы
Наименование

Бар-
лығы
Всего

одан 
азық-
түлік 

тауар-
лары
из них 
продо-
вольст-
венные 
товары 

Өткізудің жалпы көлемінің 
өсу немесе төмендеуінің 

себептері (үлгісі 1, 2, 3...10)
Причины роста или снижения 
общего объема реализации

(пример 1, 2, 3...10)
өткен айға2

к предыду-
щему ме-

сяцу2

өткен жылдың 
тиісті айына2

к соответствую-
щему месяцу 

прошлого года2

А Б 1 2 3 4
1 Көтерме сауда көлемі

Объем оптовой торговли 
2 Бөлшек сауда көлемі

Объем розничной торговли 
3 Есепті айдың соңына тауар 

қорлары
Товарные запасы на конец от-
четного месяца 

х х х

4 Автокөлік құралдарына тех-
никалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу бойынша көрсетілетін 
қызметтерді өткізу көлемі
Объем реализации услуг по 
тех ническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных 
средств

х

5 Тамақ өнімдері мен сусын-
дарды ұсыну бойынша 
көрсетілетін қызметтерді 
өткізу көлемі
Объем реализации услуг по 
предоставлению продуктов пи-
тания и напитков 

х

Ескертпе: 
Примечание: 1 ƏАОЖ - Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші
1 КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов 
2 3, 4-баған бойынша өткізудің жалпы көлемі өзгеруінің негізгі себептерін көтерме, бөлшек 
сауда өткізу көлемінің төмендеуі мен өсуі негізгі себептерінің анықтамалығына сəйкес 
көрсету қажет (бір жауапқа ғана жол беріледі)
2 по графе 3,4 необходимо указать основные причины изменения общего объема реализации 
в соответствии со Справочником основных причин роста или снижения объема реализации 
оптовой, розничной торговли (допускается только один ответ) 

Негізгі себептер анықтамалығы /Справочник основых причин

1) Жекелеген тауарлар түрлеріне сұраныстың өсуі (төмендеуі)/Рост (снижение) спроса 
на отдельные товарные позиции;
2) Халықтың жалпы сатып алу мүмкіндіктерінің өсуі (төмендеуі)/ Рост (снижение) общей 
покупательской способности населения;
3) Сауда объектілерінің (кəсіпорындардың) ашылуы (жабылуы)/Открытие (закрытие) 
торговых объектов (предприятия);
4) Сатып алушыларды тарту үшін əр түрлі жеңілдіктер ұйымдастыру/Проведение раз-
личных акций по привлечению клиентов; 
5) Маусымдылықтың құбылысына əсер етушілік (мереке күндері мен басқа да 
құбылыстар)/Влияние явления сезонности(праздничные дни и другие явления);
6) Қаражат айналымының болмауы/ Отсутствие оборотных средств;
7) Тауарларды жеткізудегі бағаның өсуі (төмендеуі)/Рост (снижение) цен у поставщиков 
товаров;
8) Келісім-шарт жасау (болмауы)/
Заключение (отсутствие) договоров;
9) Бəсекелестіктің жоғарылауы/ Возросшая конкуренция;
10) Өзге де/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:
3 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 166 бұйрығына 6-қосымша

«Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171101186, 
индексі 2-сауда, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171101186, 
индексі 2-сауда, кезеңділігі айлық) 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 «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171101186, 
индексі 2-сауда кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне түсініктер осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1)  автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша көрсетілетін 
қызметтер - көлік құралдары бөлшектерін, электр жабдықтарын, шанақтарды жөндеу бойынша 
көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ жууды, жылтыратуды, бояуды; жел қаққыш шыныларды, 
терезелерді жөндеу, дөңгелек қаптарын, камераларды жөндеуді, оларды орнату немесе ау-
ыстыруды, бөліктері мен керек-жарақтарын орнатуды қамтиды;  

2) бөлшек сауда – кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке, отбасылық, үй iшiнде 
немесе басқа да пайдалануға арналған тауарларды сатып алушыға сату бойынша кəсiпкерлiк 
қызмет;

3) көтерме сауда – жеке, отбасылық, үй iшiнде жəне осындай өзге де пайдаланумен 
байланысты емес кейiннен сатуға немесе өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу 
жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;

4)  тауар қорлары – сауда кəсіпорындарында, қоймаларда, белгілі күнге жолда болатын 
ақшалай мəндегі тауарлар саны;

5) тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша көрсетілетін қызметтер - тұтыну үшін 
дайын тағамдарды, сусындарды сату кəсіпорындарының келесі типтері: мейрамханалар, 
барлар, таверналар, тамақ ішетін орындар, буфеттер, асханалар, өзі шығарған өнімдерді, 
сондай-ақ тез арада пайдалануға жарамды басқа азық-түлік тауарларын өндірумен, өңдеумен, 
өткізумен жəне тұтынуды ұйымдастырумен байланысты кəсіпкерлік қызмет.

3. 1-бөлімде кəсіпорынның тіркелген жеріне (облыс, қала, аудан, елді мекен) қарамастан 
тауарларды нақты өткізу орны көрсетіледі. Егер кəсіпорынның əртүрлі облыстарда (өңірлерде) 
статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттілігі жоқ бірнеше құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері (сауда нүктелері) болса, заңды тұлғалар статистикалық нысан-
ды əрбір құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшенің орналасқан орнын 1-бөлімде көрсете 
отырып тапсырады. 

4. 2-бөлімде 1, 2, 4, 5-жолдарда заңды тұлғалардың қолма-қол ақшамен жəне ақшаны 
қолма-қол төлемей есеп айырысуы арқылы сатып алушыларға сатылған  тауардан немесе 
көрсетілген қызметтен  түскен ақшалай түсім сомасы көрсетіледі. Ақшалай қаражаттың төлемге 
нақты түскеніне қарамастан тауарларды өткізген күн табысты алған күн болып танылады.

Статистикалық байқаудың мақсаттары үшін тауарларды жəне көрсетілетін қызметтерді 
өткізу көлемі сауда үстеме бағасын қамтитын, қосылған құнға салықтарсыз, акциздерсіз нақты 
сату бағаларында беріледі.

Бөлшек сауда айналымына бөлшек сауда желісінен заңды тұлғаларға жəне дара 
кəсіпкерлерге босатылған тауарлардың құны қосылмайды.

3-жол бойынша есепті кезеңнің соңына кəсіпорындарда орналасқан (қоймада, жолда) 
тауарлардың құны ақшалай мəнде көрсетіледі. 

5. 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.

6. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электронды 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.

Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлім. «Тауарлар, көрсетілетін қызметтер жəне тауар қорларын өткізу көлемін көрсетіңіз»:
1-баған ≥ 2-бағанның 1,2-жолы бойынша;
егер 1-баған>0 болса, онда 1,2,4,5-жол бойынша 3,4-баған ≠0 (жол берілетін бақылау);
егер 1-жол >0 немесе 2-жол >0 онда 1-баған бойынша 3-жол ≠0 (жол берілетін бақылау).

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 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 10 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 171112095
Код статистической формы 171112095
   Тауар биржасының қызметі туралы есеп
1–биржа        Отчет о деятельности товарной биржи

Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Экономикалық қызметтің негізгі түрімен (Экономикалық қызмет түрінің жалпы жіктеуіші-
нің 66.11.1-кодына сəйкес) тауар биржасының сауда жүйесін пайдалана отырып, тікелей 
жүргізу жолымен сауда-саттықтарды ұйымдық жəне техникалық қамтамасыз етуді 
жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған 
заңды тұлғалар ұсынады

Представляют юридические лица, созданные в организационно-правовой форме акционер-
ного общества, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов путем 
их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи с 
основным видом экономической деятельности (согласно коду Общего классификатора видов 
экономической деятельности 66.11.1)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН        
1. Биржалық сауда санын көрсетіңіз, бірлік
 Укажите количество биржевых торгов, единиц                 

2. Тауар биржасының тіркелген мүшелерінің санын көрсетіңіз
 Укажите количество зарегистрированных членов товарной биржи       

3. Биржалық мəмілелер санын көрсетіңіз, бірлік 
 Укажите количество биржевых сделок, единиц

Жолдар 
коды

Код стро-
ки

Биржалық 
тауарлардың 

атауы
ЕАЭО СЭҚ ТН1

Наименование 
биржевых то-

варов
ТН ВЭД ЕАЭС1

ЕАЭО 
СЭҚ ТН
Коды
Код 

ТН ВЭД 
ЕАЭС

Мəміле-
лердің 

барлығы
Всего 

сделок

Одан:
Из них:

спот-тауарларымен 
мəмілелер

сделки со спот-товаром

ф
ью

че
рс

тік
 

мə
мі

ле
ле

р
ф

ью
че

рс
ны

е 
сд

ел
ки

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

олардың ішінде, 
мемлекеттік сатып 
алумен жасалған

из них, совершенные 
по государственным 

закупкам
А Б 1 2 3 4 5

1 Барлығы
Всего

х

Кестенің жалғасы

Спот-тауарлары-
ның саудаға 
шығарылған 

көлемі, 
мың теңге

Объем выстав-
ляемых на торги 
спот-товаров, ты-

сяч тенге

Жасалған 
мəмілелер бой-
ынша айналым,

мың теңге
Оборот по 

совершен-ным 
сделкам,

тысяч тенге

Одан:
Из них:

спот-тауарларымен мəмілелер
сделки со спот-товаром

ф
ью

че
рс

тік
 

мə
мі

ле
ле

р
ф

ью
че

рс
ны

е 
сд

ел
ки

барлығы
всего

олардың ішінде 
мемлекеттік сатып алумен 

жасалған
из них совершенные по го-
сударственным закупкам

6 7 8 9 10

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі: ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы 
экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасы статистикалық нысанның 
«Биржалардың тауарлар тізбесі» қосымшасына сəйкес толтырылады
1 Здесь и далее: ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, заполняется согласно приложению к статиститической 
форме «Перечень биржевых товаров»
4. Биржалық сауда режимдеріне сəйкес жасалған мəмілелер бойынша жалпы айналым-
ды көрсетіңіз, мың теңге
Укажите общий оборот по совершенным сделкам в соответствии с режимами биржевой тор-
говли, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Биржалық сауда режимдерінің атауы
Наименование режимов биржевой торговли

Барлығы
Всего

А  Б 1
1 Жасалған мəмілелер бойынша айналым, барлығы

Оборот по совершенным сделкам, всего 
 оның ішінде режимде: в том числе в режиме:

1.1 классикалық  сауда
классической торговли

1.2 қосарланған қарсы аукцион 
двойного встречного аукциона

1.3 стандартты аукцион 
стандартного аукциона

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:
2 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

«Тауар биржасының қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық нысанға 
(коды 171112095, индексі 1-биржа, кезеңділігі жылдық) қосымша 

Биржалардың тауарлар тізбесі
Тауарлардың атауы «Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы 

экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасы»
ЕАЭО СЭҚ ТН1 

коды
Тірі малдар; мал өнімдері I (01-05)
Өсімдіктен алынатын өнімдер II (06-14)
 Бидай жəне меслин 1001
 оның ішінде
 тұқымды өзгелер 1001 91 900 0
 өзгелер 1001 99 000 0
 Арпа 1003
 оның ішінде
 тұқымды 1003 10 000 0
 өзгелер 1003 90 000 0
 Күріш  1006 10 100 0 -

 1006 10 980 0
 Жаңадан піскен жəне тоңазытылған картоп: өзгесі  0701 90 900 0
 Ұсатылған немесе ұсатылмаған соя бұршаққаптары: өзгелері  1201 90 000 0
Мал немесе өсiмдiктерден алынған тоң майлар мен майлар жəне 
оларды ыдыратудан алынған өнiмдер; дайын тағамдық майлар; мал 
немесе өсiмдiктен алынатын балауыздар

III (15)

Дайын тағамдық өнімдер; алкогольді жəне алкогольсіз ішімдіктер жəне 
сірке суы; темекі жəне оны алмастырғыштар

IV (16-24)

 Қант 1701
 оның ішінде
 ақ қант 1701 99 100
Минералды өнімдер V (25-27)
Боялмаған немесе боялған, дайын немесе күйдірілген цемент тасы 
нысанында портландцемент, глиноземдік цемент, қож цемент, супер-
сульфатты цемент жəне ұқсас гидравликалық цементтер

2523

Таскөмір; таскөмірден алынған кесекшелер, шекемтастар жəне қатты 
отынның ұқсас түрлері

2701

Гагаттан басқа, агломерацияланған немесе агломерацияланбаған 
лигнит, немесе құба көмір

2702

 Шикі мұнай 2709 00 900 
 Женіл дистилляттар (бензин)  2710 12 110 0-

 2710 12 900 9,
2710 20 900 0

 Ауыр дистилляттар (мазут) 2710 19 620 1-
2710 19 680 9, 
2710 20 310 1-
 2710 20 390 9

 Сұйытылған газ 2711 11 000 0-
2711 19 000 0,

 Газ түріндегі күйдегі табиғи газ 2711 21 000 0
Химия жəне соған байланысты өнеркəсіп салаларының өнімдері VI (28-38)
Пластмассалар жəне солардан жасалған бұйымдар; каучук, резина 
жəне солардан жасалған бұйымдар

VII (39-40)

Өңделмеген тері жəне былғары (былғары шикізаты), былғары, табиғи 
үлбір жəне солардан дайындалған бұйымдар; қайыс-ер бұйымдары 
жəне жегу əбзелдері; жол бұйымдары, сумкалар жəне соған ұқсас тау-
арлар; мал ішегінен жасалған бұйымдар

VIII (41-43)

 Ipi қара малдың өнделмеген терілері  4101
Ағаш жəне ағаш бұйымдары; ағаш көмір; тоз жəне одан жасалған 
бұйымдар; сабаннан, альфадан жасалған бұйымдар жəне өзге өру ма-
териалдары, кəрзеңке бұйымдары жəне басқа өрілген бұйымдар

IX (44-46)

Ағаштан немесе басқа талшықты целлюлоза материалдарынан 
алынған масса; қайта қалпына келтірілетін қағаз, картон (макулатура 
жəне қағаз қалдықтары)

X (47-49)

Тоқыма материалдар жəне тоқыма бұйымдары XI (50-63)
 Мақта талшығы  

 5201 00 100 0 –
5201 00 900 0

 Кардо жəне тарақпен түтілмеген мақта талшығы 5203 00 000 0
Аяқ киім, бас киім, жаңбыр мен күннен қорғайтын қолшатырлар, 
таяқтар, таяқ-орындықтар, қамшылар, солқылдақ шыбықтар мен ұқсас 
бұйымдар, өңделген қауырсындар жəне солардан жасалған бұйымдар, 
жасанды гүлдер, адамның шашынан жасалған бұйымдар 

XII (64-67)

Тастан, ғаныштан, цементтен, талшықтастан, қабаттастан немесе 
ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар; қыш бұйымдары; шыны 
жəне одан жасалған бұйымдар

XIII (68-70)

Табиғи жəне əдеттегі меруерт, асыл жəне жартылай асыл тас, бағалы 
металдар, металдар, бағалы металдармен əміркен жəне олардан 
жасалған бұйымдар; бижутерия; тиындар

XIV (71)

 Күмiс  7106 10 000 0,
 7106 91 000,
7106 92 000 0

 Алтын  7108 11 000 0,
7108 12 000,

 7108 13 100 0-
7108 20 000

Қымбат емес металдар жəне олардан жасалған бұйымдар XV (72-83)
 Темiрден немесе легірленбеген болаттан жасалған тегiс илек 7208-7212
 Тазартылмаған мыс электролиттік тазартуға арналған мыс анодтары 7402 00 000 0
 Өңделмеген тазартылмаған мыс жəне мыс қорытпалары  7403 11 000 0 –

7403 29 000 0
 Алюминий  7601 10 000 0 – 

7601 20 990 0
 Қорғасын  7801 10 000 0 – 

7801 99 900 0
 Мырыш  7901 11 000 0 – 

7901 20 000 0
Машиналар, жабдықтар мен механизмдер; электр-техникалық 
жабдықтар; олардың бөлшектері; дыбыс жазатын жəне дыбыс 
шығаратын құрылғылар; телевизия көрінісі мен дыбысын жаза-
тын жəне жазуға арналған құрылғылар; олардың бөлшектері мен 
жабдықтары

XVI (84-85)

Жер үсті көліктерінің құралдары, ұшу аппараттары, жүзу құралдары 
жəне көлікке жатқызылатын құрылғылар мен жабдықтар

XVII (86-89)

Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, өлшеу, бақылау, 
дəлдеу, медициналық жəне хирургиялық саймандар мен аппараттар, 
сағаттар, музыкалық аспаптар; олардың бөлшектері мен жабдықтары

XVIII (90-92)

Əртүрлі өнеркəсіп тауарлары XX (94-96)
Ескертпе:
1ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы экономикалық қызметінің 
тауарлық номенклатурасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 166 бұйрығына 8-қосымша

«Тауар биржасының қызметі туралы есеп» (коды 171112095, индексі 1-биржа, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Тауар биржасының қызметі туралы есеп» (коды 171112095, индексі 1-биржа, 
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 «Тауар 
биржасының қызметі туралы есеп» (коды 171112095, индексі 1-биржа, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

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

1) биржалық мəміле – биржада айналымға жіберілген мүлік нысанасы болып табылатын 
жəне Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына жəне биржалық 
сауда ережелеріне сəйкес ол жүргізетін сауда-саттыққа қатысушылармен жасалатын мəміле 
жəне түсінік;

2) биржалық сауда – тауар биржасында сауда-саттықты, оның ішінде электрондық сауда-
саттықты жүргізу, мəмілелерді тіркеу жəне ресімдеу жолымен жүзеге асырылатын биржалық 
тауарларды өткізу жөніндегі кəсіпкерлік қызмет;

3) биржалық сауда-саттық - биржалық тауарлар бойынша мəмілелер жасауға бағытталған 
биржалық сауда ережелері шеңберінде жүргізілетін процесс;

4) биржалық тауар – айналымнан алынып тасталмаған немесе айналымда шектелмеген 
тауар, оның ішінде жылжымайтын мүлікті жəне зияткерлік меншік объектілерін қоспағанда, 
тауар биржасы биржалық саудаға жіберген мерзімді келісімшарт;

5) классикалық сауда режимі – бірін-бірі білетін сатып алушылар мен сатушылар арасында 
биржалық тауардың шарттық бағасы бойынша атаулы мəмілелер жасалатын сауда режимі;

6) қосарланған қарсы аукцион режимі – сатушылар мен сатып алушылар бəсекелестігі 
нəтижесінде биржалық мəмілелер жасырын түрде жасалатын, ал биржалық тауарға баға 
сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік деңгейінде белгіленетін сауда режимі;

7) стандартты аукцион режимі – сатып алушы (сатушы) – аукцион бастамашысы үшін ең 
тиімді баға бойынша төмендетуге немесе жоғарылатуға арналған аукцион барысында биржалық 
мəмілелер жасалатын сауда режимі;

8) спот-тауар – шұғыл берілетін немесе алдағы уақытта берілетін, қоймада тұрған тауар;
9) тауар биржасы – акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, сауда-

саттықтарды ұйымдық жəне техникалық қамтамасыз етуді тауар биржасының сауда жүйесін 
пайдалана отырып тікелей жүргізу жолымен жүзеге асыратын заңды тұлға;

10) фьючерстік мəміле – объектісі фьючерс болып табылатын биржалық мəмiле; 
11) фьючерс – сатып алушы (немесе сатушы) ұйымдастырылған нарықта белгіленген 

стандартты шарттарға сəйкес базалық активті сатып алудың (немесе сатудың) белгіленген 
мерзімі өткеннен кейін міндеттемені өзіне алатын тек ұйымдастырылған нарықта айналымға 
түсетін туынды қаржы құралы.

3. 3-бөлімде бастапқы мəлімделген құн бойынша сауда-саттыққа шығарылған тауарлардың 
көлемі, жасалған мəміле бойынша тауар биржасының айналымы, сонымен бірге биржалық 
тауарлар бөлінісінде жасалған мəмілелердің саны көрсетіледі. 

Биржалық тауарлар тізбесі осы статистикалық нысанның қосымшасына сəйкес толты-
рылады.

 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 электронды 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.

Ескерту: х – берілген позиция толтыруға жатпайды
6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
3-бөлім. Биржалық мəмілелер саны көрсетіледі:
2-баған ≥ 3-баған + 5-баған;
3-баған ≥ 4-баған; 6-баған ≥ 7-баған;
7-баған ≥ 8-баған + 10-баған;
8-баған ≥ 9-баған.
4-бөлім. Биржалық сауда режимдеріне сəйкес жасалған мəмілелер бойынша жалпы ай-

налым көрсетіледі. 
1-жол = ∑ 1.1, 1.2, 1.3-жолдар;
Бөлімдер арасындағы бақылау:
3-бөлім 7-бағанның 1-жолы =4-бөлім 1-бағанның 1-жолы.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 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 10 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 171112010
Код статистической формы 171112010 

  Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру 
G-003        станцияларының қызметі туралы есеп 
         Отчет о деятельности автозаправочных, 
  газозаправочных и газонаполнительных станций
 
Жылдық  Есепті кезең      жыл
Годовая  Отчетный период    год

Қызметтің негізгі жəне (немесе) қосалқы түрімен (Экономикалық қызмет түрлерінің жал-
пы жіктеуішінің 47.30.1-кодына сəйкес) автожанармай құю, автогаз құю, автогаз толтыру 

компрессорлық станцияларын пайдалануды жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық пен оқшауланған бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер 
(меншік иелері, жалға алушылар) ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и 
индивидуальные предприниматели (собственники, арендаторы), осуществляющие эксплу-
атацию автозаправочных, автогазозаправочных, автогазонаполнительных компрессорных 
станций с основным (и) или вторичным видом экономической деятельности (согласно коду 
Общего классификатора видов экономической деятельности 47.30.1)
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 марта (включительно) после отчетного периода
 
БСН коды
код БИН         

ЖСН коды
Код ИИН      

1. Тауарларды нақты өткізу орнын көрсетіңіз (кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) 
- облыс, қала, аудан, елді мекен
 Укажите фактическое место реализации товаров (независимо от места регистрации пред-
приятия) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi – ƏАОЖ1) сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (да-
лее – КАТО1) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе) 

2. Станциялардың материалдық-техникалық базасы жөнінде мəліметті көрсетіңіз
 Укажите сведения по материально-технической базе станций 

Жол
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей
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А Б В 1 2 3
1 Станциялардың саны – 

барлығы
Количество станций – всего

бірлік
единиц

1.1  тұрақты
 стационарные

бірлік
единиц

х х

1.2  контейнерлік
 контейнерные

бірлік
единиц

х х

1.3  жылжымалы
 передвижные

бірлік
единиц

х х

2. Станция аумағында 
орналасқан, мұнай 
өнімдерін сақтауға 
арналған резервуарлардың 
(баллондардың) саны 
Количество резервуаров (балло-
нов) для хранения нефтепродук-
тов, расположенных на террито-
рии станций

бірлік
единиц

3. Станция аумағында 
орналасқан, мұнай 
өнімдерін сақтауға арналған 
резервуарлардың көлемі
Объем резервуаров для хране-
ния нефтепродуктов, располо-
женных на территории станций

литр /
кубтық 

метр 

АГТКС 
бойын-

ша 
литр / 
метр 

кубиче-
ский
 для 

АГНКС
4. Құятын колонкалардың нақты 

бары
Наличие заправочных колонок

бірлік
единиц

Ескертпе:
Примечание:
1 ƏАОЖ - Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші
1 КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов 

3. Станциялардағы мұнай өнімдерін өткізу көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию об объеме реализации нефтепродуктов на станциях

Жол
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің 
атауы

Наименование пока-
зателей

Бө
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Ро
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я 
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я

Заңғы тұлғаларға 
өткізілгені (соның 
ішінде талон бой-

ынша)
Реализовано юриди-
ческим лицам (вклю-

чая по талонам)

Өз 
қажеттілігіне 

пайдала-
нылғаны

Использовано 
на собственные 

нужды
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мың теңге
тысяч тенге

тонна
тонн

мың 
теңге
тысяч 
тенге

А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Барлығы

Всего 
х х х

1.1 мотор бензині (ай-
дау температурасы 
- 30-220 Цельсий 
градусы)
бензин моторный 
(температура пере-
гонки - 30-220 граду-
сов Цельсия)

одан маркалар бой-
ынша 
из них по маркам

х х х х х х х

1.1.1  АИ-80 х х х

1.1.2  АИ-85 х х х

1.1.3  АИ-92 х х х

1.1.4  АИ-93 х х х
1.1.5  АИ-95 х х х

1.1.6  АИ-96 х х х

1.1.7 АИ-98 х х х

1.2 газойльдер (дизель 
отыны)
газойли (топливо ди-
зельное) 
соның ішінде
в том числе

х х х х х х х

1.2.1 жазғы дизель 
отыны
топливо дизельное 
летнее

х х х

1.2.2 қысқы дизель оты-
ны топливо дизель-
ное зимнее

х х х

1.3 сұйытылған пропан 
мен бутан
пропан и бутан сжи-
женные

1.4 сығымдалған 
табиғи газ, 
кубтық метр
компримированный 
природный газ, метр 
кубический

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:
2 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы 

№ 166 бұйрығына 10-қосымша

«Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы 
есеп» (коды 171112010, индексі G-003, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы 
есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 171112010, 
индексі G-003, кезеңділігі жылдық), толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Автожанармай құю жəне газ құю станцияларының 
қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
(коды 171112010, индексі G-003, кезеңділігі жылдық) (бұдан əрі – статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне түсініктер осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) автожанармай құю станциясы (АҚС) – көлік құралдарына жанармай құю үшін мұнай 
өнімдерін өткізуді қамтамасыз ететін жабдықпен қамтылған технологиялық кешен;

2) автогаз құю станциясы (АГҚС) – сұйытылған мұнай газын сақтауға жəне оны отын ретінде 
пайдаланатын көлік құралдары иелеріне бөлшек саудада өткізуге арналған технологиялық 
кешен; 

3) автогаз толтыру компрессорлық станциясы (АГТКС) – тауарлық газды сұйытуға, сақтауға 
жəне оны отын ретінде пайдаланатын көлік құралдарының иелеріне бөлшек саудада өткізуге 
арналған технологиялық кешен;

4) бөлшек сауда – кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке, отбасылық, үй жағдайында 
немесе басқа да пайдалануға арналған тауарларды сатып алушыға сату бойынша кəсiпкерлiк 
қызмет;

5) жылжымалы станция– біртұтас зауыт бұйымы ретінде жасалған, автомобиль шассиіне, 
тіркемеге, жартылай тіркемеге орнатылған, ықшам технологиялық жүйе.

6) контейнерлік станция – біртұтас зауыт бұйымы ретінде жасалған, технологиялық жүйесі 
отын тарату бағандарының мұнай өнімдерін сақтау контейнерінде орналасуымен сипатталатын, 
мұнай өнімдерін сақтауға арналған ыдыстары жер үстінде орналасқан; 

7) резервуар – есепке алатын бақылау аспаптарымен жабдықталған, мұнай өнімдерін 
көтерме сауда арқылы жеткізушіге немесе мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушіге 
меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі мұнай өнімдері базасында не 
мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектілерінде мұнай өнімдерін қабылдауға, сақтауға, 
жөнелтуге жəне өткізуге арналған ыдыс.

8) стационарлық станция – отын тарату бағандары арқылы көлік құралдарына мұнай 
өнімдерін құюға арналған; 

9) талон – ұйымдардың мұнай өнімдерін станцияның белгілі бір желілері арқылы жіберілуін 
ұйымдастыратын сатушымен жасалған сатып алу-сату шарттары бойынша мұнай өнімдерін 
сатып алуына арналған құжат.

3. 1-бөлімде респонденттің тіркелу орнына (облыс, қала, аудан, елді мекен) қарамастан, 
тауарларды нақты өткізу орнын көрсетіледі. Егер респонденттің əр түрлі облыстарда 
(өңірлерде) статистикалық нысанды тапсыруға құзыреті жоқ бірнеше құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері (сауда нүктелері) болса, онда респонденттер өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелерінің орналасу орнын 1-бөлімде көрсете отырып, статистикалық 
нысандары тапсырады. 

4. 2-бөлімде станциялардың материалдық-техникалық базасы бойынша ақпарат 
көрсетіледі. Автожанармай құю станциялары бойынша станциялар саны олардың түрлері 
бойынша көрсетіледі: стационарлық, контейнерлік, жылжымалы. 

Автогаз толтыру компрессорлық станциялары бойынша станция аумағында орналасқан 
мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлар (баллондар) көлемі (3-баған 3-жол) шаршы 
метрде көрсетіледі. 4-жол бойынша отын құю-тарату бағандарының саны көрсетіледі. Отын 
құю-тарату бағаны – көлік құралдарына жəне тұтынушылар ыдыстарына жанармай құю кезінде 
мұнай өнімдері көлемін өлшеуге жəне оларды беруге арналған қондырғы. 

3-бөлімде 2-баған бойынша «Мұнай өнімдерінің бөлшек саудадағы көлемі» көрсеткіші 
сатып алушыларға мұнай өнімдерін қолма-қол жəне қолма-қол емес есеп айырысуға өткізгені 
үшін алынған ақшалай түсімінің сомасы көрсетеді. 3, 4-бағандар бойынша заңды тұлғаларға 
мұнай өнімдерін өткізу, соның ішінде талон бойынша тиісінше құндық жəне табиғи көріністегі 
көлемі көрсетіледі. 

Өткізу көлемі қосымша құнға жəне акциздерге салықсыз сату құны бойынша есептеледі.
1, 3, 5-бағандарда өткізу көлемі заттай көріністе: бензин, дизельдік отын, пропан, 

сұйытылған бутан бойынша тоннада, сығымдалған табиғи газ бойынша шаршы метрде 
көрсетіледі.

5, 6-бағандарда мұнай өнімдерін жеке қажеттіліктер үшін (жеке меншік көлік құралдары 
үшін) пайдалану туралы ақпарат көрсетіледі.

7-бағанда – есепті кезең соңына қалдықтар көрсетіледі. Қалдықтар – бұл автожарнамай 
құю станцияларындағы, қоймалардағы, белгілі бір күнде жолда болатын мұнай өнімдерінің 
ақшалай көріністегі мөлшері.

5. 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.

6. 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.

Ескерту: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлім «Станциялардың материалдық-техникалық базасы жөнінде мəліметті көрсетіңіз»:
1-жол = 1-баған бойынша ∑ 1.1, 1.2, 1.3-жолдар;
егер 2-жол ≠0, онда 3-жол ≠0 жəне керісінше;
егер 1-жол ≠0, онда 4-жол ≠0 жəне керісінше.
3-бөлім « Станциялардағы мұнай өнімдерін өткізу көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз»:
1-жол= 2,4,6,7-бағандар бойынша ∑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолдар;
1.1-жол=∑ 1.1.1– 1.1.7-жолдар;
1.2-жол=∑ 1.2.1, 1.2.2-жолдар;
егер 1-баған>0, онда 2-баған>0 жəне керісінше (1-жолдан басқа барлық жолдар бойынша);
егер 3-баған>0, онда 4-баған>0 жəне керісінше (1-жолдан басқа барлық жолдар бойынша);
егер 5-баған>0, онда 6-баған>0 жəне керісінше (1-жолдан басқа барлық жолдар бойынша);
егер 2-баған ≠0 немесе 4-баған ≠0 немесе 6-баған≠0, онда 7-баған ≠0 (жол берілетін 

бақылау).
Бөлімдер арасындағы бақылау: 
егер 2-бөлімде 1-жол 1-баған ≠0, онда 3-бөлімде 1.1-жол 2-баған немесе 4-баған немесе 

6-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
егер 2-бөлімде 1-жол 2-баған ≠0 , онда 3-бөлімде 1.3-жол 2-баған немесе 4-баған немесе 

6-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
егер 2-бөлімде 1-жол 3-баған ≠0 , онда 3-бөлімде 1.4-жол 2-баған немесе 4-баған немесе 

6-баған≠0 (жол берілетін бақылау).

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 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 10 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 311101157
Код статистической формы 311101157

               Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен
1-ТС   тауарлармен өзара сауда туралы есеп
     Отчет о взаимной торговле товарами 
              c государствами-членами Евразийского экономического союза

Айлық Есепті кезең                        ай  жыл
Месячная Отчетный период        месяц     год

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен экспорт жəне (немесе) им-
портты жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер, сондай-ақ жеке тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и 
(или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза

Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі 3-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления: до 3 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Экспорттаушы (импорттаушы) бойынша ақпаратты толтырыңыз1

Заполните информацию по экспортеру (импортеру)1

Жол 
коды
Код 

строки

Экспорттаушының 
(импорттаушының) 

атауы2

Наименование экс-
портера (импор-

тера)2

Ел 
коды3

Код 
стра-
ны3

Тіркелген 
орны бойынша 
аумақтың коды 
(облыс, қала)4

Код территории 
по месту ре-

гистрации (об-
ласть, город)4

Мекен-
жайы
Адрес

СТСН/
ТЕН 

коды5

Код 
ИНН/
УНП5

Өткізу 
бағыты

(экспорт - 1,
импорт - 2)

Направление
перемещения 
(экспорт - 1,
импорт - 2)

A B C D E F G
1
2
3
4
5
6

Ескертпе:
Примечание:
1 Еуразиялық экономикалық одаққа (бұдан əрі – ЕАЭО) мүше мемлекеттердің экспорт-
таушылары (импорттаушылары) бойынша толтырылады
1 Заполняется по экспортерам (импортерам) государств-членов Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС)
2 Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның толық атауы, дара кəсіпкерлер жəне жеке 
тұлғалар бойынша – тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) көрсетіледі
2 По юридическим лицам указывается полное наименование юридического лица, по физическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям – фамилия, имя, отчество (при его наличии)
3 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің www.
stat.gov.kz интернет-ресурсында «Негізгі» бет, «Ресми статистикалық ақпарат (са-
лалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде 
орналастырылған Əлем елдерінің жіктеуішіне сəйкес толтырылады
3 Заполняется в соответствии с Классификатором стран мира, размещенном на интернет-ре-
сурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
www.stat.gov.kz страница «Главная», раздел «Официальная статистическая информация (по 
отраслям)», подраздел «Статистика внешней и взаимной торговли»
4 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің www.
stat.gov.kz интернет-ресурсында «Негізгі» бет, «Ресми статистикалық ақпарат (са-
лалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде 
орналастырылған ЕАЭО елдері аумақтарының анықтамалығына сəйкес толтырылады
4 Заполняется в соответствии со справочником территорий стран ЕАЭС, размещенным на ин-
тернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан www.stat.gov.kz страница «Главная», раздел «Официальная статистическая инфор-
мация (по отраслям)», подраздел «Статистика внешней и взаимной торговли»
5 СТСН – Ресей Федерациясы, Армения Республикасы, Қырғыз Республикасы экс-
порттаушылары (импорттаушылары) бойынша салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі
қойылады, ТЕН – Беларусь Республикасы экспорттаушылары (импорттаушылары) 
бойынша төлеушінің есептік нөмірі қойылады
5 ИНН – по экспортерам (импортерам) Российской Федерации, Республики Армении, Кыргызской 
Республики проставляется идентификационный номер налогоплательщика, УНП – по экс-
портерам (импортерам) Республики Беларусь проставляется учетный номер плательщика

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Экспорт-
таушының 

(импорттау-
шының) атауы
Наименование 
экспортера (им-

портера)

Ел 
коды
Код 

стра-
ны

Тіркелген 
орны бойынша 
аумақтың коды 
(облыс, қала)

Код территории 
по месту реги-

страции (область, 
город)

Мекен-
жайы
Адрес

СТСН/
ТЕН 

коды
Код ИНН/

УНП

Өткізу бағыты
(экспорт - 1,
импорт - 2)

Направление
перемещения 
(экспорт - 1,
импорт - 2)

A B C D E F G

2. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара сауда бойынша деректерді толтырыңыз
 Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС

р/с
№
№ 
п/п

1-бөлім жолы-ның 
коды

Код строки раз-
дела 1

ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша 
тауарлар атауы

Наименование товаров по
ТН ВЭД ЕАЭС

ЕАЭО СЭҚ ТН 
коды6 

Код 
ТН ВЭД ЕАЭС6

Тауарлардың си-
паттамасы7

Описание товаров7

А B C D E
1
2
3
4
5

Ескертпе: 
Примечание: 
6 Мұнда жəне бұдан əрі ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы 
экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасы, D бағаны бойынша 10-таңбалы 
коды көрсетіледі (жіктеуіш Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интернет-ресурсында «Жіктеуіштер» бөлімінде 
орналастырылған) 
6 Здесь и далее ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, по графе D указывается 10-ти значный код (классифи-
катор размещен на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz, раздел «Классификаторы») 
7 Тауардың көлік (тасымалдау) құжаттарына немесе есеп шотына (инвойсына), 
техникалық паспортына сəйкес атауы, сондай-ақ тауарды сəйкестендіретін жəне 
оны ЕАЭО СЭҚ ТН коды бойынша 10 таңбалы жіктеу кодының біреуіне жатқызатын 
қосымша мəліметтер көрсетіледі 
7 Указываются наименование товара в соответствии с транспортными (перевозочными) до-
кументами или счетом-фактурой (инвойсом), техническим паспортом, а также дополнитель-
ные сведения, позволяющие идентифицировать товар и относить его к одному 10-значному 
классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

р/с
№
№ 
п/п

1-бөлім жолы-
ның коды

Код строки раз-
дела 1

ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша 
тауарлар атауы

Наименование товаров по
ТН ВЭД ЕАЭС

ЕАЭО СЭҚ ТН 
коды 
Код 

ТН ВЭД ЕАЭС

Тауарлардың 
сипаттамасы

Описание товаров

А B C D E

2. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара сауда бойынша деректерді толтырыңыз 
(жалғасы)
 Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС (продолжение)

(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) 

(Соңы 25-бетте) 



8 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ 25РЕСМИ

(Жалғасы 26-бетте) 

р/с
№
 №
п/п

1-бөлім 
жолының 

коды
Код строки 
раздела 1

Сатушы 
ел8

Торгующая 
страна8

Жөнелтуші 
ел

Страна 
отправле-

ния

Шығатын 
елі

Страна 
происхож-

дения

Межелі елі
Страна на-
значения

Тасымал-
дайтын 

ел
Страна 

перевоз-
чик

Ш
ек

ар
ад

ағ
ы

 кө
лі

к т
үр

ін
ің

 ко
ды

Ко
д 

ви
да

 тр
ан

сп
ор

та
 н

а 
гр

ан
иц

е
Ж

ет
кіз

у 
ш

ар
т-

та
ры

ны
ң 

ко
ды

9

Ко
д 

ус
ло

ви
я 

по
ст

ав
ки

9

ко
ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5

Ескертпе:
Примечание:
8 1,3,5,7,9-бағандарда елдер коды жəне 11-бағанда шекарадағы көлік түрінің коды Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интер-
нет-ресурсында «Негізгі» бет, «Ресми статистикалық ақпарат (салалар бойынша)» бөлімі, 
«Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде орналастырылған Əлем елдерінің 
жіктеуішіне жəне Көлік жəне тауарларды тасымалдау түрлерінің жіктеуішіне сəйкес қойылады
8 Коды стран по графам 1,3,5,7,9 и код вида транспорта на границе по графе 11 проставляются 
в соответствии с Классификатором стран мира и Классификатором видов транспорта транс-
портировки товаров, размещенных на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz страница «Главная», раздел 
«Официальная статистическая информация (по отраслям)», подраздел «Статистика внеш-
ней и взаимной торговли»
9 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің www.
stat.gov.kz интернет-ресурсында «Негізгі» бет, «Ресми статистикалық ақпарат (са-
лалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде 
орналастырылған Жеткізу шарттарының жіктеуішіне сəйкес толтырылады
9 Заполняется в соответствии с Классификатором условий поставки, размещенном на интернет-
ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
www.stat.gov.kz страница «Главная», раздел «Официальная статистическая информация (по 
отраслям)», подраздел «Статистика внешней и взаимной торговли»

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

р/с
№
№
п/п

1-
бө

лі
м 

жо
лы

ны
ң 

ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки
 р

аз
де

ла
 1

Сатушы 
ел

Торгующая 
страна

Жөнелту-
ші ел

Страна 
отправле-

ния

Шығатын 
елі

Страна 
происхож-

дения

Межелі 
елі

Страна на-
значения

Тасымал-
дайтын ел
Страна пе-
ревозчик

Ш
ек

ар
ад

ағ
ы

 кө
лі

к т
үр

ін
ің

 
ко

ды
 К

од
 в

ид
а 

тр
ан

сп
ор

та
 

на
 гр

ан
иц

е

Ж
ет

кіз
у 

ш
ар

тт
ар

ы
ны

ң 
ко

ды
 К

од
 у

сл
ов

ия
 п

о-
ст

ав
ки

ко
ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие
ко

ды ко
д

ат
ау

ы
на

им
ен

ов
ан

ие

А В 1 2 3 4 5 6 7 А В 1 2 3

2. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара сауда бойынша деректерді толтырыңыз 
(жалғасы)
 Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС (продолжение)

р/
с 

№
  №

 п
/п

1-
бө

лі
м 

жо
лы

ны
ң 

ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки
 р

аз
де

ла
 1

Та
за

 с
ал

ма
ғы

, к
ил

ог
ра

мм
Ве

с 
не

тт
о,

 ки
ло

гр
ам

м

Қосым-
ша 

өлшем 
бірлігі

Дополни-
тельная 
единица 
измере-

ния

Ф
ак

ту
ра

лы
қ қ

ұн
ы

, т
ең

ге
Ф

ак
ту

рн
ая

 с
то

им
ос

ть
, т

ен
ге

Статис-
тикалық 

құны
Статисти-

ческая стои-
мость

Тауар-
ларды 
өткізу 

ерекше-
лікте-
рінің 

Келісімшарт 
нөмірі жəне 
күні (шарт, 

шот-фактура 
жəне тағы 

басқалары)
Номер и дата 
контракта (до-
говора, сче-

та-фактуры и 
другие)

Өт
кіз

у 
ба

ғы
ты

 (э
кс

по
рт

-1
, и

мп
ор

т-
2)

 
На

пр
ав

 ле
ни

е 
пе

ре
ме

- щ
ен

ия
 (э

кс
по

рт
-1

, 
им

по
рт

-2
)

М
əм

іл
ен

ің
 с

ип
ат

ы
 (р

еэ
кс

по
рт

-3
, р

еи
м-

по
рт

-4
)

Ха
ра

кт
ер

 с
де

лк
и 

(р
еэ

кс
по

рт
-3

, р
еи

мп
ор

т-
4)

 ко
ды

10
  к

од
10

са
ны

ко
ли

че
ст

во

АҚ
Ш

 д
ол

-
ла

ры
11

до
лл

ар
ы С

Ш
А11

те
ңг

е
те

нг
е

коды12

Код 
особен-
ности 

переме-
щения

товаров12

нөмірі
номер

күні
дата

А B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
2
3
4

Ескертпе:
Примечание:
10 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
www.stat.gov.kz интернет-ресурсында «Негізгі» бет, «Ресми статистикалық ақпарат 
(салалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде 
орналастырылған Өлшем бірліктерінің жіктеуішіне сəйкес толтырылады
10 Заполняется в соответствии с Классификатором единиц измерения, размещенном на ин-
тернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан www.stat.gov.kz страница «Главная», раздел «Официальная статистическая инфор-
мация (по отраслям)», подраздел «Статистика внешней и взаимной торговли»
1АҚШ доллары – Америка Құрама Штаттарының доллары
11Доллары США – доллары Соединенных Штатов Америки
12Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің www.
stat.gov.kz интернет-ресурсында «Негізгі» бет, «Ресми статистикалық ақпарат (са-
лалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде 
орналастырылған Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің жіктеуішіне сəйкес толтырылады 
12Заполняется в соответствии с Классификатором особенностей перемещения товаров, разме-
щенном на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан www.stat.gov.kz страница «Главная», раздел «Официальная статисти-
ческая информация (по отраслям)», подраздел «Статистика внешней и взаимной торговли»

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах
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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:
13 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
13 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №166 бұйрығына 12-қосымша

«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлармен өзара сауда 
туралы есеп» (коды 311101157, индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлармен 
өзара сауда туралы есеп» (коды 311101157, индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен тауарлармен өзара сауда туралы есеп» (коды 311101157, индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне терминдер осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) Еуразиялық экономикалық одақтың өзара саудасы (бұдан əрі – ЕАЭО өзара саудасы) 
– ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер арасындағы сауда;

2) реимпорт – бұған дейін экспорт есебінде саналған, отандық тауардың импорты;
3) респондент – статистикалық əдіснамаға сəйкес статистикалық байқау объектісі бойын-

ша деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға жəне оның құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері;

4) реэкспорт – бұған дейін импорт есебінде саналған, шет ел тауарының эскпорты;
5) сатушы ел – аумағында тауарды сатып алған немесе сатқан заңды немесе жеке тұлға 

тіркелген (тұрақты тұратын) ел;
6) СИФ (құн, сақтандыру, фрахт Инкотермс 2010) – тауарды жеткізу шарты, оған сəйкес 

тауар бағасына оның құны мен сақтандыру жəне тауарды импорттаушы ел портына дейін 
тасымалдау бойынша шығыстар қосылады;

7) тауардың жөнелтуші елі – тауарды халықаралық тасымалдауды бастаған, көліктік (та-
сымалдау) құжаттарында мəліметтер көрсетілген ел;

8) тауардың межелі елі – тауарды тұтынатын, пайдаланатын немесе қайта өңдейтін 
мемлекет;

9) тауардың шығарылған елі – тауар толық өндірілген немесе жеткілікті қайта өңдеуге 
ұшыраған ел;

10) тауардың статистикалық құны – Америка Құрама Штаттарының долларында (бұдан 
əрі – АҚШ доллары) көрсетілген, бірыңғай баға базисіне 

келтірілген (экспортталатын тауарлар үшін ФОБ бағасының типі, импортталатын тауарлар 
үшін – СИФ бағасының типі бойынша), қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылатын тауар құны;

11) тауарлар импорты – ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің материалдық ресурстарының 
қорларына қосылатын, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағына тауарларды əкелу;

12) тауарлар экспорты – ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің материалдық ресурстарының қорларын 
азайтатын, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағынан тауарларды əкету;

13) фактуралық құн – тауарды жеткізудің келісілген шартына байланысты сауда операци-
яларына қатысушылар арасындағы келісілген тауар құны;

14) ФОБ (кеме бортында еркін, Инкотермс 2010) – тауарды жеткізу шарты, оған сəйкес 
тауар бағасына оның құны мен тауарды кеме бортына жеткізу жəне тиеу бойынша шығыстар 
қосылады.

3. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер арасындағы өзара сауда статистикасында серіктес елдер 
болып мыналар саналады:

импорт кезінде – тауарды жөнелтуші ел;
экспорт кезінде – тауардың межелі елі;

Тауарлар импортын есепке алу егер тауардың шығарылған елі белгісіз, сондай-ақ 
тауардың шығарылған елі ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің бірі болған жағдайларда жөнелтуші 
ел бойынша жүргізіледі.

Тауарлар импортын есепке алу, егер шығарушы ел жəне жөнелтуші ел белгісіз болса 
сатушы ел бойынша жүргізіледі.

Тауарлар экспортын есепке алу, егер межелі елі белгісіз болса сатушы ел бойынша 
жүргізіледі.

Өзара сауда статистикасындағы тауарлардың импорты мен экспортын есепке алу: импорт-
тау кезінде – тауардың қоймаға келіп түскен сəтінде, экспорттау кезінде – тауарды қоймадан 
тиеу сəтінде жүргізіледі.

Құбыржол көлігімен жəне электр беру желілері арқылы өткізілетін тауарлар (мұнай, газ жəне 
басқаларды) импортын жəне экспортын есепке алу ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен кедендік 
сыртқы сауда жəне өзара сауда статистикасын жүргізудің бірыңғай əдіснамасына жəне (неме-
се) ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің халықаралық шарттарына сəйкес оларды тасымалдаудың 
жəне декларациялаудың ерекшеліктерін есепке ала отырып жүзеге асырылады.

4. Өзара сауда бойынша ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағына басқа ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттің аумағынан əкелінетін немесе ЕАЭО-ға мүше мемлекет аумағынан басқа ЕАЭО-ға 
мүше мемлекеттің аумағына шығарылатын барлық тауарлар есепке алынады. 

 5. 1-бөлімде ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің экспорттаушылары (импорттаушылары) 
бойынша ақпарат толтырады, яғни Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық 
қызметінің қатысушылары тауарлық-жөнелтпе құжаттарында тауарды жөнелтушілер немесе 
алушылар деп көрсетілетін ЕАЭО елдерінен өз серіктестері бойынша ақпаратты көрсетеді. 
Мынадай мəліметтер көрсетіледі: А – бағанында – ЕАЭО-дан серіктестері бойынша реттік 
нөмірі қойылады, B – бағанында – заңды тұлғаның толық атауы, дара кəсіпкердің немесе 
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты С – бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) www.stat.gov.kz интернет-ре-
сурсында «Негізгі бет», «Ресми статистикалық ақпарат (салалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы 
жəне өзара сауда статистикасы» ішкі бөлімінде орналастырылған – Əлем елдері жіктеуішінің 
коды, D – бағанында Комитеттің www.stat.gov.kz интернет-ресурсында «Негізгі бет», «Ресми 
статистикалық ақпарат (салалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда статистика-
сы» ішкі бөлімінде орналастырылған ЕАЭО елдері аумақтарының анықтамалығына сəйкес 
ЕАЭО бойынша аумақтың коды, E – бағанында – заңды тұлғалар үшін нақты тұратын жерінің 
мекенжайы, дара кəсіпкерлер жəне жеке тұлғалардың нақты тұратын мекенжайы, F – бағаны 
бойынша – Ресей Федерациясы, Армения Республикасы жəне Қырғыз Республикасы экс-
порттаушылары (импорттаушылары) бойынша салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірінің 
(бұдан əрі – СТСН) коды, Беларусь Республикасы экспорттаушылары (импорттаушылары) 
үшін төлеушінің есептік нөмірі (бұдан əрі – ТЕН) коды, G – бағаны бойынша – өткізу бағыты 
(экспорт болса – «1», импорт болса – «2» қойылады).

6. 2-бөлім бойынша деректер 1-бөлімде көрсетілген сыртқы экономикалық қызметтің 
қазақстандық қатысушылары экспорттаушылар (импорттаушылар) бойынша ақпарат сияқты, 
сол тізбектілік бойынша толтырылады. Мұның өзінде, 2-бөлімнің В бағанында 1-бөлімнің 
А бағанында көрсетілген тауарлардың бөлінісінде сыртқы экономикалық қызметтің Ресей 
Федерациясы, Армения Республикасы, Қырғыз Республикасы жəне (немесе) Беларусь 
Республикасы қатысушысының реттік нөмірі қойылады. 

2-бөлімде тауардың реттік нөмірі А бағанында қойылады. Егер, Ресей Федерациясы сыртқы 
экономикалық қызметінің қатысушысымен келісімшарт бойынша (1-бөлімде реттік нөмірі «1») 
тауарлар үш түрлі атаумен импортталған болса, онда 2-бөлімде В бағанындағы барлық үш 
тауар бойынша «1» қойылады.

2-бөлімнің С жəне D бағандарында тауарлардың атауы мен кодын толтыру үшін Еуразиялық 
экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасының (бұдан 
əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) жіктеуіші қолданылады (Комитеттің www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы 
«Жіктеуіштер» бөлімінде орналастырылған).

«Тауарлардың сипаттамасы» Е бағанында тауардың көлік (тасымалдау) құжаттарымен 
немесе есеп шотына (инвойсына) сəйкес атауы (саудалық, коммерциялық немесе басқа 
дəстүрлік атауы), тауарды өндіруші туралы мəлімет (болған жағдайда), сонымен қатар тауарды 
сəйкестендіруге жəне оны ЕАЭО СЭҚ ТН коды бойынша 10 таңбалы жіктеу кодының біреуіне 
жатқызуға мүмкіндік беретін қосымша мəліметтер көрсетіледі.

Осы бөлімде экспортталған жəне импортталған тауарлардың барлық тізбесі көрсетіледі. 
Бұл ретте деректер əрбір тауар бойынша, яғни 2-бөлімнің барлық бағандары (А, В, С, D, Е, 1 
–22 бағандары) əрбір тауарға толтырылады.

2-бөлімді толтыру кезінде Комитеттің www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы «Негізгі» 
бет, «Ресми статистикалық ақпарат (салалар бойынша)» бөлімі, «Сыртқы жəне өзара сауда 
статистикасы» ішкі бөлімінде орналастырылған жіктеуіштер пайдаланылады.

1, 3, 5, 7, 9-бағандарда Əлем елдерінің жіктеуішіне сəйкес əлем елдерінің кодтары 
көрсетіледі. 

10-бағанда тауарды көлікпен тасымалдауды жүзеге асыратын, 11-бағанда көрсетілген 
ЕАЭО-ға мүше елдердің тасымалдаушы елінің біреуінің атауы көрсетіледі. 

11-бағанда Көлік жəне тауарларды тасымалдау түрлері жіктеуішіне сəйкес шекарадағы 
көлік түрінің коды келтіріледі.

12-бағандағы кодтар Жеткізу шарттарының жіктеуішіне сəйкес келтіріледі.
13-бағанда тауар салмағы килограммен көрсетіледі. Көрсетілетін мəн егер тауардың 

салмағы бір килограмнан артықты құраса, тұтас шамаға дейін дөңгелектенеді. Тауардың 
салмағы елеусіз болған жағдайда, мəн үтірден кейінгі алты белгіге дейін дəлдікпен көрсетіледі.

14-бағанда тасымалданған тауарлардың атауы ЕАЭО СЭҚ ТН-да көзделген қосымша 
өлшем бірліктерде (дана, литр, текше метр жəне басқа) жəне Өлшем бірліктердің жіктеуішінде 
келтіріледі. Егер ЕАЭО СЭҚ ТН-да тауардың белгілі бір коды үшін қосымша өлшем бірлігі 
қарастырылмаған болса, онда сол тауар бойынша 14 жəне 15-бағандар толтырылмайды.

16-бағанда тауардың фактуралық құны теңгеде, ол туралы сауда мəмілесіне қатысушылар 
арасында келісіледі жəне жеткізу шарттарымен анықталатын шот-фактурада көрсетіледі. 

Тауарлардың АҚШ долларымен (17-баған) жəне теңгемен (18-баған) статистикалық 
құны тауарды жеткізу бойынша импорттаушы (экспорттаушы) елдердің шекарасына дейінгі 
шығыстармен жиынтықта, жасалған шарттар (келісімшарттар, шот-фактуралар жəне (немесе) 
тауарлардың басқа да ілеспе құжаттары) негізінде толтырылады.

Экспортталатын тауарлар үшін ФОБ бағасының типі бойынша бағасына, импортталатын 
СИФ бағасының типі бойынша бағасына тауарлардың статистикалық құны АҚШ долларымен 
көрсетіледі. АҚШ долларымен құнын қайта есептеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.

16 жəне 17-бағандарда импорттау кезінде тауардың қоймаға келіп түскен сəтінде, экс-
порттау кезінде – тауарды қоймадан тиеу сəтіндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген ұлттық валютадағы бағам қолданылады.

Бағамды ұлттық валютаға қолданудың жоғарыда аталған шарттары тауарларды жеткізудің 
барлық шарттарында қолданылады. Жекелеген жағдайларда Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі белгілеген ұлттық валютаның шетел валютасына бағамы импортталатын тау-
арларды есепке алу сəтіндегі ілеспе құжаттарға сəйкес қолданылады. 

19-бағандағы кодтар Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің жіктеуішіне сəйкес келтіріледі.
20 жəне 21-бағандарда ЕАЭО-ға мүше елдердің сыртқы экономикалық қызметінің 

қатысушылары арасындағы экспорттық-импорттық операцияларды жүргізуі кезінде 
ресімделетін келісімшарттың (шот-фактура) жəне немесе өзге де құжаттың нөмірі (цифрлық 
жəне (немесе) əріптік символдар) мен күні көрсетіледі.

22-баған бойынша өткізу бағыты (экспорт болса – «1», импорт болса – «2» қойылады) 
көрсетіледі.

23-баған бойынша мəміленің сипаты көрсетіледі, бұрын импортталған жəне қайтарылған 
тауарлар экспорт есебінде есептеліп, мұның өзінде мұндай мəмілелер реэкспорт ретінде 
жіктеледі, жəне бұрын экспортталған жəне экспортта есептелген, кейін қайтарылған тауарлар 
импорт есебінде есептеліп, бұл ретте мұндай мəмілелер реимпорт ретінде жіктеледі (реэкспорт 
болса – «3», реимпорт болса – «4» қойылады).

7. Осы статистикалық нысанды тапсыру 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) 1-бөлім:
С бағаны бойынша тек RU, BY, AM, KG толтырылады. Егер С бағаны = RU, AM, KG болса, 

онда СТСН толтырылады. Егер С бағаны = BY болса,
онда ТЕН толтырылады; 
Егер С бағаны = RU (жеке тұлғалар үшін), онда F бағаны = 12 таңба;
Егер С бағаны = RU (заңды тұлғалар үшін), онда F бағаны = 10 таңба;
Егер С бағаны = BY, онда F бағаны = 9 таңба;
Егер С бағаны = AM, онда F бағаны = 10 таңба;
Егер С бағаны = KG, онда F бағаны = 14 таңба;
F бағаны бойынша бірінші саны Беларусь Республикасы бойынша аумақ кодын білдіреді.
2) 2-бөлім:
егер 14-баған > 0, онда 15-баған да > 0;
экспорт кезінде 18-баған < 16-бағаннан;

импорт кезінде 18-баған > 16-бағаннан;
егер 22-баған > 0, онда А, В, C, D, Е бағандары 1-21 > 0

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16020 бо-
лып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 10 қараша                       №167                      Астана қаласы

Тұрмыс деңгейі статист икасы 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) «Уақытты қолдану күнделігі» (коды 641199001, индексі D 001, кезеңділігі біржолғы) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сəйкес;

2) «Уақытты қолдану күнделігі» (коды 641199001, индексі D 001, кезеңділігі біржолғы) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) «Халықтың тұрмыс сапасы» (коды 642111002, индексі D 002, кезеңділігі жылына бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) «Халықтың тұрмыс сапасы» (коды 642111002, индексі D 002, кезеңділігі жылына бір 
рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға  сəйкес;

5) «Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігі» (коды 644103003, индексі D 003, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
5-қосымшаға сəйкес;

6) «Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігі» (коды 644103003, индексі D 003, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;

7) «Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары бойынша тоқсан сайынғы 
сұрақнама» (коды 645103004, индексі D 004, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес;

8) «Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары бойынша тоқсан сайынғы 
сұрақнама» (коды 645103004, индексі D 004, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
8-қосымшаға сəйкес;

9) «Тоқсан сайынғы шығыстар мен табыстарды есепке алу журналы» (коды 644103005, 
индексі D 005, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрыққа 9-қосымшаға  сəйкес;

 10) «Тоқсан сайынғы шығыстар мен табыстарды есепке алу журналы» (коды 644103005, 
индексі D 005, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес;

11) «Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнама» (коды 645112006, индексі D 006, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
11-қосымшаға сəйкес;

12) «Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнама» (коды 645112006, индексі D 006, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес;

13) «Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасы» (коды 646103007, индексі D 
008, кезеңділігі жылдық (тоқсан сайынғы нақтыланумен) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 13-қосымшаға  сəйкес;

 14) «Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасы» (коды 646103007, индексі D 
008, кезеңділігі жылдық (тоқсан сайынғы нақтыланумен) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 14-қосымшаға 
сəйкес бекітілсін. 2. Мыналардың: 1) «Тұрмыс деңгейі статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 4 қарашадағы № 41 бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9968 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 ақпанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған); 

 2) «Халықтың тұрмыс сапасы» (коды 1902105, индексі D-002, кезеңділігі жылына 1 рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру жөніндегі 
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2015 жылғы 18 ақпандағы № 39 бұйрығының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10439 болып тіркелген, 2015 жылғы 7 сəуірде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)

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 жариялау 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.
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
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
              комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық        2017 жылғы 10 қарашадағы
байқаудың статистикалық нысаны      № 167 бұйрығына 1-қосымша
 

Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz интернет-
ресурсына орналастырылған
Статистикалық нысан 
коды 641199001

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

D 001 

Біржолғы
Ұсыну мерзімі –10 сəуір

Уақытты қолдану күнделігі 
(10 жəне одан жоғары жастағы адамдар үшін)

Есепті кезең   жыл

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы ____________________________________________

2. АƏОЖ1 бойынша елді мекеннің коды            

3. Елді мекен типінің коды (1-қала, 2-ауыл)  

4. Үй шаруашылығының коды  

5. Үй шаруашылығы мүшесінің реттік нөмірі                      

6. Пікіртерім жүргізуге уəкілеттігі бар         
 адамның (бұдан əрі – интервьюер) коды 
 
Жұмыс күнгі сұхбат жүргізу күні           күні  айы
 
Демалыс күнгі сұхбат жүргізу күні           күні  айы
 Ескертпе:
1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰЖ 11-2009

Біздің əрқайсысымыз өз уақытымызды 
əртүрлі өткіземіз. Ал Сіз өз уақытыңызды 

қалай өткізесіз? 

Құрметті респондент, Сіз қай жерде 
болсаңыз да, бұл күнделікті өзіңізбен 

бірге ұстап жүруге тырысыңыз. Өз 
іс-əрекеттеріңізді уақытты көрсете 

отырып (сағаттар/минуттар) аяқтаған 
кезде немесе басталмас бұрын жазып 

отыруыңызды өтінеміз! 
Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 1-ші беті

Уақыт 1. Осы күні Сіз 
немен айналыс-

тыңыз?

2. Дəл осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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07.00-07.10
07.10-07.20
07.20-07.30
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-08.00
08.00-08.10
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00

Ескертпе: 2 Осы жерде жəне бұдан əрі интервьюермен толтырылады

Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 2-ші беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта 
Сіз тағы 
немен 

айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40

Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 3-ші беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта 
Сіз тағы 
немен 

айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20 

Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 4-ші беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10  
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
18.50-19.00
19.00-19.10
19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00

Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 5-ші беті
Уақыт 1. Осы күні 

Сіз немен 
айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз жалғыз 
болдыңыз ба, əлде 

өзіңіз танитын біреумен 
болдыңыз ба?
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21.00-21.10
21.10-21.20
21.20-21.30
21.30-21.40
21.40-21.50
21.50-22.00
22.00-22.10
22.10-22.20
22.20-22.30
22.30-22.40
22.40-22.50
22.50-23.00
23.00-23.10
23.10-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
23.40-23.50
23.50-00.00

00.00-00.10
00.10-00.20
00.20-00.30
00.30-00.40

Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 6-шы беті
Уақыт 1. Осы күні 

Сіз немен 
айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 
біреумен болдыңыз 

ба?
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00.40-00.50
00.50-01.00
01.00-01.10
01.10-01.20
01.20-01.30
01.30-01.40
01.40-01.50
01.50-02.00
02.00-02.10
02.10-02.20
02.20-02.30
02.30-02.40
02.40-02.50
02.50-03.00
03.00-03.10
03.10-03.20
03.20-03.30
03.30-03.40
03.40-03.50
03.50-04.00
04.00-04.10
04.10-04.20

Аптаның жұмыс күні ______________ күнделіктің 7-ші беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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04.20-04.30
04.30-04.40
04.40-04.50
04.50-05.00
05.00-05.10  
05.10-05.20
05.20-05.30
05.30-05.40
05.40-05.50
05.50-06.00
06.00-06.10
06.10-06.20
06.20-06.30
06.30-06.40
06.40-06.50
06.50-07.00

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 8-ші беті
Уақыт 1. Осы күні 

Сіз немен 
айналыс-
тыңыз?

2. Осы уақытта 
Сіз тағы не-

мен айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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07.00-07.10  
07.10-07.20
07.20-07.30
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-08.00
08.00-08.10
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00
09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30
09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30
10.30-10.40

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 9-шы беті
Уақыт 1. Осы күні 

Сіз немен 
айналыс-
тыңыз?

2. Осы уақытта 
Сіз тағы не-

мен айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз жалғыз 
болдыңыз ба, əлде 

өзіңіз танитын біреумен 
болдыңыз ба?

Сі
з қ

ыз
ме

тп
ен

 б
ір

не
ш

е 
ми

ну
т қ

ан
а 

ай
на

лы
сс

аң
ыз

 
да

, о
ны

ң 
ба

рл
ық

 тү
рл

ер
ін

 
кө

рс
ет

ің
із

Кə
сіп

те
р 

тү
рі

ні
ң 

ко
ды

2

Сі
з қ

ат
ар

 а
йн

ал
ыс

қа
н 

іс-
əр

ек
ет

те
рд

і к
өр

се
тің

із

Кə
сіп

те
р 

тү
рі

ні
ң 

ко
ды

2

Іс
-ə

ре
ке

тт
ің

 о
рн

ын
 

кө
рс

ет
ің

із,
 м

ыс
ал

ы,
 ү

йд
е,

 
до

ст
ар

ың
ыз

да
, а

вт
об

ус
та

 
жə

не
 та

ғы
 с

ол
 с

ия
қт

ы
Іс

-ə
ре

ке
т о

рн
ын

ың
 ко

ды
2

жа
лғ

ыз
сіз

ді
ң 

үй
 

ш
ар

уа
ш

ыл
ығ

ың
ыз

да
 

тұ
ра

ты
н 

10
 ж

ас
қа

 д
ей

ін
гі 

ба
ла

ла
рм

ен
сіз

ді
ң 

үй
 ш

ар
уа

-ш
ыл

ығ
ы-

ңы
зд

ың
 б

ас
қа

 д
а 

мү
ш

ел
ер

і-м
ен

ба
сқ

а 
да

 та
ны

с 
ад

ам
да

рм
ен

10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20

 

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 10-шы беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 
біреумен болдыңыз 

ба?
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14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10  
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 11-ші беті
Уақыт 1. Осы күні 

Сіз немен 
айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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18.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
18.50-19.00
19.00-19.10

(Соңы. Басы 22-24-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Жалғасы 27-бетте) 

19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.00
20.00-20.10
20.10-20.20
20.20-20.30
20.30-20.40
20.40-20.50
20.50-21.00
21.00-21.10
21.10-21.20
21.20-21.30
21.30-21.40

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 12-ші беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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21.40-21.50
21.50-22.00
22.00-22.10
22.10-22.20
22.20-22.30
22.30-22.40
22.40-22.50
22.50-23.00
23.00-23.10
23.10-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
23.40-23.50
23.50-00.00
00.00-00.10
00.10-00.20
00.20-00.30
00.30-00.40
00.40-00.50
00.50-01.00
01.00-01.10
01.10-01.20

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 13-ші беті
Уақыт 1. Осы күні 

Сіз немен 
айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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01.20-01.30
01.30-01.40
01.40-01.50
01.50-02.00
02.00-02.10  
02.10-02.20
02.20-02.30
02.30-02.40
02.40-02.50
02.50-03.00
03.00-03.10
03.10-03.20
03.20-03.30
03.30-03.40
03.40-03.50
03.50-04.00
04.00-04.10
04.10-04.20
04.20-04.30
04.30-04.40
04.40-04.50
04.50-05.00

Аптаның демалыс күні ____________ күнделіктің 14-ші беті
Уақыт 1. Осы күні Сіз 

немен айналыс-
тыңыз?

2. Осы 
уақытта Сіз 
тағы немен 
айналыс-
тыңыз?

3. Сіз қайда 
болдыңыз?

4. Бұл уақытта Сіз 
жалғыз болдыңыз ба, 
əлде өзіңіз танитын 

біреумен болдыңыз ба?
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05.00-05.10
05.10-05.20
05.20-05.30
05.30-05.40
05.40-05.50
05.50-06.00
06.00-06.10
06.10-06.20
06.20-06.30
06.30-06.40
06.40-06.50
06.50-07.00 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №167 бұйрығына 2-қосымша

«Уақытты қолдану күнделігі» (коды 641199001, индексі D 001, кезеңділігі біржолғы) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Уақытты қолдану күнделігі» (коды 641199001, индексі D 001, 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 əзірленді жəне «Уақытты 
қолдану күнделігі» (коды 641199001, индексі D 001, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі - Күнделік) толтыруды 
нақтылайды. 

2. Күнделікті 10 жəне одан жоғары жастағы үй шаруашылығы мүшелері толтырады. 
Күнделікті толтыру интервьюердің ұсынымдарына жəне төменде келтірілген əдіснамалық 
түсініктемелерге сəйкес жүргізіледі. 

 2018 жылғы сəуір бақылау кезеңі болып табылады. Күнделік 2 күн бойы жүргізіледі: 
жұмыс күні (дүйсенбі – жұма) жəне демалыс күні (сенбі жəне жексенбі). Күнделікті жүргізудің 
нақты күндерін Үй шаруашылықтарына бару сызбасына сəйкес интервьюер анықтайды жəне 
титулдық бетте көрсетіледі. Күнделіктің əрбір бетінде аптаның күні көрсетілуі қажет (дүйсенбі, 
сейсенбі жəне тағы сол секілді).

 Күнделік үй шаруашылықтары мүшелері іс-əрекеттерінің 24 сағат ішінде əртүрлі қызмет 
түрлерімен айналысқандары туралы жазба жүргізу, басталуы мен аяқталуын белгілеу үшін 
қызмет атқарады.

3. Күнделіктің титулдық бетін интервьюер толтырады.
 1. «Аумақтың (елді мекеннің) атауы» бөлімінде облыстың (қаланың), ауданның (қаланың) 

жəне ауылдық елді мекеннің атауы жазылады. 2-ден 6-ға дейінгі бөлімдер интервьюерге су-
первайзерлер ұсынған үй шаруашылықтарын зерттеу тізімінде көрсетілген реквизиттерге 
сəйкес толтырылады.

 Үй шаруашылығы мүшесінің нөмірі үй шаруашылығы мүшесінің нөмірлеуін сақтай отырып, 
«Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасы» D 008 бақылау карточкасынан қойылады. 
Үй шаруашылығына уақытша тұруға келген адамдар пікіртерімге қосылмайды. 

Күнделікте тəуліктік уақыттың 24 сағаты 10 минуттан 144 интервалға бөлінген, мұнда іс-
əрекеттің басталуы мен аяқталуының нақты уақыты көрсетіледі. 

4. Күнделік келесі сұрақтардан тұрады: 
1) осы күні Сіз немен айналыстыңыз? Бұл бағанда респонденттің негізгі кəсібінің түрі 

көрсетіледі. Егер респондент бір уақытта қызметтің бірнеше түрімен айналысса, мысалы, 
киімді үтіктеп жəне сол уақытта радио тыңдаса, онда осы бағанда респонденттің пікірі бойынша 
маңызды болып табылатын іс-əрекеттің түрін көрсету қажет;

2) осы уақытта Сіз тағы да немен айналыстыңыз? Мұнда респонденттің бір уақытта немесе 
қосымша жүзеге асыратын қызметі көрсетіледі. Мысалы, адам телефонмен сөйлесе отырып 
жəне бір уақытта темекі тартады. Егер респондент үшін телефонмен сөйлесу маңыздырақ 
болып табылса, онда темекі шегу қосымша іс-əрекет болып табылады.

3) Сіз қайда болдыңыз? Бұл бағанда іс-əрекетті жүзеге асыру кезіндегі орналасқан орны 
(үйде, достарыңызда, көршілеріңізде, автобуспен жүру, поездбен қозғалу жəне тағы сол 
сияқты) көрсетіледі;

4) Сіз жалғыз əлде таныс біреумен болдыңыз ба? Егер респондент белгіленген уақытта 
жалғыз немесе 10 жасқа дейінгі балалармен немесе достардың, əріптестердің, туыстардың 
біреуімен болса, онда ол тиісті бағанда көрсетіледі.

 Кəсіптердің түрлерін жəне іс-əрекеттердің орындарын кодтауды интервьюер жүзеге 
асырады.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 10 қарашадағы
        № 167 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 10 ноября 2017 года № 167

Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz интернет-
ресурсына 
орналастырылған
Статистическая форма 
размещена на интернет-
ресурсе www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

Статистикалық нысан коды 642111002
Код статистической формы 642111002

D 002

Жылына бір рет 
Один раз в год

Халықтың тұрмыс сапасы
Качество жизни населения 

Ұсыну мерзімі – 10 наурыз  Есепті кезең        
  

жыл
Срок представления – 10 марта  Отчетный период                         год
 
1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы
Наименование территории (населенного пункта) ________________________________

2. ƏАОЖ бойынша елді мекеннің коды1

  Код населенного пункта по КАТО1

3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 - ауыл)                      
Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село) 

4. Үй шаруашылығының коды                      
Код домохозяйства 

5. Пікіртерімді жүргізуге уəкілетті тұлғаның
коды (бұдан əрі – интервьюер)  
Код лица, уполномоченного на проведение опроса 
(далее – интервьюер)

6. Нысан толтырылған күн                   күні    
 
айы     

 
жылы 

Дата заполнения формы                        число             месяц               год

Ескертпе:
Примечание:
1 ҚР ҰЖ 11-2009 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші 
1 Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009

1-бөлім
1 часть

Құрметті респондент! Осы сауалнаманы толтыру барысында ұсынылып отырған 
сұрақтарды талдап, терең үңілместен жəне Сіздің үй шаруашылығыңыздың мүшелерін 
қосқанда басқа адамдардың көмегі мен ой-пікіріне сүйенбей, Сізге өзіңіздің жеке 
сезімдеріңізді басшылыққа алуыңыз қажет. Өзіңіздің қанағаттанушылығыңыз немесе 
сенімділік дəрежеңізді ұсынылып отырған 1-ден 10-ға дейінгі шəкіл арқылы анықтау 
қажет, мұнда 1-ден 3-ке дейін – қанағаттанбаушылық/сенімсіздік, 4-тен 7-ге дейін - ішінара 
қанағаттанушылық, ал 8-ден 10-ға дейін - толық қанағаттанушылық немесе сенімділік. 
Егер Сіздің қөзқарасыңыз бойынша сұрақтың кейбіреуінің Сізге қатысы болмаса не-
месе жауап беруге қиналған жағдайда «Қолданылмайды/Жауап беруге қиналамын» 
89-жауаптың нұсқасын таңдауыңыз керек. Жауаптың керекті нұсқасын дөңгелектеу 
қажет. Əр сұраққа жауап беру барысында бір белгіден артық белгілеуге болмайды.

Уважаемый респондент! При заполнении этой анкеты Вам необходимо руководствоваться 
личными ощущениями (чувствами), не анализируя и не углубляясь в смысл предлагаемых 
вопросов, не прибегая к помощи или мнению других людей, включая членов Вашего домо-
хозяйства. Степень Вашей удовлетворенности или уверенности следует определять в соот-
ветствии с предложенной шкалой от 1 до 10, где от 1 до 3 - это неудовлетворенность/неуве-
ренность, от 4 по 7 - частичная удовлетворенность, а от 8 по 10 - полная удовлетворенность 
или уверенность. В случае, если на Ваш взгляд, какой-то из вопросов к Вам не применим 
или Вы затрудняетесь на него ответить, следует выбрать вариант ответа 89 «Не применимо/
Затрудняюсь ответить». Нужный вариант ответа следует обвести кружком. Наличие более 
одной отметки при ответе на каждый вопрос не допустимо. 

Сұрақтар
Вопросы

Қанағаттанушылық шəкілі
Шкала удовлетворенности
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1. Жалпы, Сіз өз өміріңізге қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в 
целом?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

2. Сіз тұрмыс жағдайыңызға қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены условиями жизни? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

3. Сіз өз денсаулығыңыздың жағдайына 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего 
здоровья?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

4. Сіз өзіңіздің қаржылық жағдайыңызға 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены своим финансовым 
положением?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

5. Сіз өзіңіздің кəсіптік машықтарыңызға 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены своими 
профессиональными навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

6. Жалпы Сіз отбасыңыздағы (үй 
шаруашылығыңызда-ғы) жағдайға 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены ситуацией 
в семье (домохозяйстве) в целом?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

7. Жалпы Сізді отбасыңыздың (үй 
шаруашылығыңыздың) экономикалық 
жағдайы қаншалықты қанағаттандырады? 
Насколько Вас удовлетворяет экономическое 
положение семьи (домохозяйства) в целом?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

8. Отбасыңыздағы (үй шаруашылығыңыздағы) 
өзіңіздің рөліңіз бен ықпалыңызды бағалауды 
сұраймын
Оцените, пожалуйста, Вашу роль и влияние в 
семье (домохозяйстве)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

9. Сіз өзіңізді қаншалықты бақыттымын деп 
санайсыз?
Насколько Вы считаете себя счастливым?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

10. Сіз төмендегілермен қарым-қатынасқа қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены общением с:
10.1. туыстармен
 родственниками

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

10.2. достармен
друзьями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

10.3. əріптестермен
 коллегами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

11. Жалпы сізді қоршаған адамдарға 
қаншалықты сенесіз? 
В целом, насколько Вы доверяете окружающим 
Вас людям?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

12. Өзіңіздің келесілерден жеке қауіпсіздігіңізге қаншалықты сенімдісіз:
Насколько Вы уверены в собственной безопасности от:
12.1. шабуылдан
нападения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

12.2. ұрлықтан кражи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
12.3. күш көрсетуден физического насилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
12.4. алаяқтықтан мошенничества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
12.5. жемқорлықтан коррупции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
12.6. кемсітуден дискриминации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
13. Өзіңіз тұрып жатқан үйдің сапасына 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены качеством жилья, в 
котором проживаете?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

14. Өзіңіз тұрып жатқан үйдің алаңына 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены площадью жилья, в 
котором проживаете?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

15. Өзіңіз тұрып жатқан жердегі жағдайға қанағаттанушылығыңызды бағалауды 
өтінемін:
Оцените, пожалуйста, удовлетворенность ситуацией в месте своего проживания:
15.1. үйдің қасындағы аумақтың тазалығы 
(тұрмыстық калдықтың (коқыстардың) 
болмауы) чистота прилегающей к жилью 
территории (отсутствие бытового мусора 
(отходов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

15.2. ауаның тазалығы (қалдықтардың, 
түтіннің, шаңның жəне ластың болмауы) 
чистота воздуха (отсутствие в нем выбросов, 
дыма, пыли и грязи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

15.3. ауыз судың сапасы
 качество питьевой воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

16. Үйіңіздегі сыртқы шу деңгейіне 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены уровнем внешнего 
шума в жилье?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

17. Өз бетіңізше баспана алу мүмкіндігіңізді 
қаншалықты бағалайсыз (өзіңіздің тұрғын үй 
жағдайыңызды жақсарту)? 
Насколько Вы оцениваете свою возможность 
самостоятельно приобрести жилье (улучшить 
свои жилищные условия)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

18. Мемлекеттің сізге тұрғын үй ұсынудағы 
қолдауын қалай бағалайсыз (тұрғын үй 
жағдайыңызды жақсарту)? 
Как Вы оцениваете поддержку государства 
в предоставлении Вам жилья (улучшении 
жилищных условий)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

19. Бос уақыттың болуымен қаншалықты 
қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены наличием 
свободного времени?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

20. Сіз спорт жəне денешынықтыру саласындағы қызметтерге қаншалықты 
қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены услугами в сфере занятия спортом и физической культу-
рой?
20.1. құны стоимость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
20.2. сапасы качество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
20.3. қолжетімділігі
 доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

21. Сіз денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены государственными услугами в сфере здравоохранения?
21.1. құны стоимость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
21.2. сапасыкачество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
21.3. қолжетімділігі доступность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
22. Сіз денсаулық сақтау саласындағы жеке меншік қызметтермен қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены частными услугами в сфере здравоохранения?
22.1. құны стоимость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
22.2. сапасы качество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
22.3. қолжетімділігі доступность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
23. Сіз білім беру қызметтерінің сапасына қаншалықты қанағаттанасыз ?
 Насколько Вы удовлетворены качеством образовательных услуг?
23.1. мектепке дейінгі дошкольного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
23.2. жалпы орта (мектептік) 
 общего среднего (школьного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

23.3. орта кəсіптік (арнайы)
среднего профессионального (специального)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

23.4. жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
высшего и послевузовского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24. Сіз білім беру қызметтерінің құнына қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены стоимостью образовательных услуг?
24.1. мектепке дейінгі  дошкольного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
24.2. жалпы орта (мектептік) 
 общего среднего (школьного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24.3. орта кəсіптік (арнайы) 
среднего профессионального (специального)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24.4. жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
 высшего и послевузовского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25. Сіз білім беру көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігіне қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены доступностью образовательных услуг?
25.1. мектепке дейінгі дошкольного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
25.2. жалпы орта (мектептік) 
общего среднего
(школьного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.3. орта кəсіптік (арнайы) среднего
профессионального (специального)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.4. жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
высшего и послевузовского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26. Сіз төмендегілердің көрсететін қызметтеріне қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены качеством услуг, оказываемых:
26.1. «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясының» 
«Государственной корпорации «Правительства 
для граждан»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.2. Салық органдар қызметтерінің
Налоговыми органами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.3. Полицияның
 Полицией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.4. Жедел медициналық көмек көрсету 
станцияларының (бөлімшелерінің)
Станциями (отделениями) скорой медицинской 
помощи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.5. Өрт сөндіру қызметінің
Пожарной службой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.6. Өзге де мемлекеттік қызметтердің
Другими государственными услугами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27. Сіз төмендегілердің жұмыстарына қаншалықты сенесіз?
Насколько Вы доверяете работе:
27.1. полицияның
полиции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27.2. соттардың
судей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27.3. мəслихаттардың
маслихатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27.4. əкімдіктердің
акиматов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27.5. басқа мемлекеттік 
 қызметтердің
других государственных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

28. Сіз экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-түлік өнімдеріне қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены продуктами питания, имеющими знак экологически чистой 
продукции?

28.1. құны
 стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

28.2. қолжетімділігі
 доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

 29. Сіз экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-түлік емес өнімдерге қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены непродовольственными товарами, имеющими знак 
экологически чистой продукции?
29.1. құны стоимость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
29.2. қолжетімділігі доступность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89
30. Сіз экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-
түлік өнімдерін сатып алуға қаншалықты 
дайынсыз?
Насколько Вы готовы приобретать продукты 
питания, имеющие знак экологически чистой 
продукции?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

31. Сіз экологиялық таза өнiм белгiсi бар 
азық-түлік емес тауарларды сатып алуға 
қаншалықты дайынсыз?
Насколько Вы готовы приобретать 
непродовольственные товары, имеющие знак 
экологически чистой продукции?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

32. Сіз мұқтаж болған кезде əлдебіреудің 
моральдық 
қолдауына (қаржылық емес көмек) сүйене 
алатыныңызға қаншалықты сенімдісіз?
Насколько Вы уверены в том, что, испытывая 
нужду, можете рассчитывать на чью-либо 
моральную поддержку 
(нефинансовую помощь)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

33. Сіз өзіңіздің бос уақытыңызды спорт жəне 
денешынықтырумен айналысуға жұмсауға 
қаншалықты дайынсыз? 
Насколько Вы готовы тратить свое свободное 
время на занятия спортом, физкультурой?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

2-бөлім
2 часть

Құрметті респондент! Ал енді Сіздің тұрмыс деңгейіңіздің сапасына əсер ететін кейбір 
объективті факторларға қатысты сұрақтарға жауап беріңізші.

Уважаемый респондент! А теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы касательно некоторых 
объективных факторов, оказывающих влияние на качество Вашей жизни.

1. Сіз денсаулық сақтау мекемелеріне барған кезде қандай проблемаларға жиірек 
кездесесіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады) 
С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь при посещении учреждений здраво-
охранения? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
кезектердің көптігі 
большие очереди

1

көрсетілетін қызметтер құнының жоғарылығы
высокая стоимость услуг 

2

дəрігерлердің біліксіздігі (немқұрайлылығы)
некомпетентность (халатность) врачей

3

дəрігерлердің жетіспеушілігі (жеке салаға маманданған дəрігерлердің бол-
мауы)
дефицит врачей (отсутствие врачей узкой специализации)

4

дəрігерлік персоналдың (Сізге теріс ниетті қарым-қатынасы) дөрекі мінез-
құлқы
некорректное поведение (недоброжелательное отношение к Вам) медицинского
персонала

5

өзге (көрсетіңіз)
иное (укажите)

6

қолданылмайды
не применимо

7

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

8

2. Сізге спортпен айналысуға не кедергі болады? (жауаптың бір нұсқасын таңдау 
қажет) мыналардың жетіспеуі немесе жоқ болуы:
Что препятствует Вам в занятии спортом? (необходимо выбрать один вариант ответа) 
Недостаток или отсутствие: 
уақыт времени 1
ақшалай қаражат
денежных средств

2

қызығушылық (ынта) 
интереса (желания)

3

денсаулық, жас мөлшері (жағымсыз салдарсыз спортпен айналысу үшін 
жеткілікті болатын) 
здоровья, возраста (достаточного для занятий спортом без негативных послед-
ствий) 

4

Сізбен бірге спортпен шұғылданғысы келетін достарыңыз (əріптестер, 
таныстарыңыз)
друзей (коллег, знакомых), желающих заниматься спортом вместе с Вами 

5

өзге (көрсетіңіз)
иное (укажите)

6

 жауап беруге қиналамын
 затрудняюсь ответить

7

3. Сізге тұрғын үй сатып алуға немесе сіздің тұрғын үйіңіздің жағдайын жақсартуға 
не кедергі келтіретінін айтыңызшы? (жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады)
Скажите, что препятствует Вам в приобретении жилья или улучшении своих жилищных 
условий? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
қаражаттың жетіспеушілігі
недостаток денежных средств

1

ипотекалық кредиттердің (қарыздардың) пайыздық мөлшерлемелерінің 
жоғарылығы
высокие процентные ставки ипотечных кредитов (займов)

2

тұрғын үй құнының жоғарылығы
высокая стоимость жилья

3

ипотекалық кредитті (қарызды) алудың мүмкін еместігі (қиындығы)
невозможность (сложность) получения ипотечного кредита (займа)

4

табыс əкелетін жұмыстың тұрақтылығына сенімсіздік
неуверенность в стабильности работы, приносящей доход 

5

өзге (көрсетіңіз) 
иное (укажите)

6

қолданылмайды
не применимо

7

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

8

4. Сіз соңғы 12 ай ішінде өз еркімен жұмыс істейтін немесе қайырымдылық 
ұйымдарының қызметіне қатыстыңыз ба?
Участвовали ли Вы за последние 12 месяцев в деятельности добровольных или 
благотворительных организаций? 
тұрақты түрде 
постоянно 

1

айына 1 рет 
1 раз в месяц

2

2-3 айда 1 рет 
1 раз в 2-3 месяца

3

жарты жылда 1 рет 
1 раз за полгода

4

1 рет
1 раз 

5

жоқ
нет

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

5. Сіз туыстарыңызбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз? 
Как часто Вы встречаетесь с родственниками в неформальной обстановке?
күн сайын
каждый день

1

аптасына бір рет
раз в неделю

2

айына бір рет
1 раз в месяц

3

жарты жылда бір рет
1 раз за полгода

4

жылына бір рет
раз в год

5

кездеспеймін
не встречаюсь 

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

6. Сіз достарыңызбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз?
Как часто Вы встречаетесь с друзьями в неформальной обстановке?
күн сайын
каждый день

1

аптасына бір рет
раз в неделю

2

айына бір рет
1 раз в месяц

3

жарты жылда бір рет
1 раз за полгода

4

жылына бір рет
раз в год

5

кездеспеймін
не встречаюсь 

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

7. Сіз əріптестеріңізбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз?
 Как часто Вы встречаетесь с коллегами в неформальной обстановке?
күн сайын
каждый день

1

аптасына бір рет
раз в неделю

2

айына бір рет
1 раз в месяц

3

жарты жылда бір рет
1 раз за полгода

4

жылына бір рет
раз в год

5

кездеспеймін
не встречаюсь 

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

8. Сіз өз табысыңызды қалай бағалайсыз? (жауаптың бір нұсқасы таңдалып 
белгіленеді)
 Как Вы оцениваете свой доход? (выбирается и отмечается один вариант ответа)
тіпті тамаққа да жетпейді
не хватает даже на питание

1

тамаққа жетеді, бірақ біз киім сатып алу, тұрғын үй төлемін төлеуде қиындық 
көреміз
хватает на питание, но мы испытываем сложности с покупкой одежды и оплатой 
жилья

2

тамаққа жəне киімге жетеді, бірақ біздің ұзақ уақыт пайдаланатын тауарларды 
(телевизор, тоңазытқыш жəне тағы басқа) сатып алуға мүмкіндігіміз жоқ
хватает на питание и одежду, но мы не можем себе позволить купить товары дли-
тельного пользования (телевизор, холодильник и другое)

3

тамаққа, киімге жəне ұзақ уақыт пайдаланатын тауарларға жетеді, бірақ 
машина, пəтер, саяжай жəне тағы басқаларды сатып алуға мүмкіндігіміз жоқ
хватает на питание и одежду, товары длительного пользования, но мы не можем 
себе позволить купить машину, квартиру дачу и другое

4

қажеттінің бəрін сатып алуға жеткілікті
достаточно купить все, что необходимо

5

9. Өзіңізді материалдық жағынан қамтамасыз етілудің (ауқаттылықтың) қандай 
деңгейіне жатқызатыныңызды белгілеңіз? (жауаптың бір нұсқасы таңдалып 
белгіленеді)
Укажите, к какому уровню материального обеспечения (достатка) Вы себя относите? (вы-
бирается и отмечается один вариант ответа)
қамтамасыз етілудің төменгі деңгейі (аз қамтамасыз етілген)
низкий уровень обеспеченности (малообеспеченные)

1

қамтамасыз етілудің орта деңгейінен төмен
 обеспеченность ниже среднего уровня

2

қамтамасыз етілудің орта деңгейі (орта топ)
средний уровень обеспеченности (средний класс)

3

қамтамасыз етілудің орта деңгейінен біршама жоғары
обеспеченность несколько выше среднего уровня

4

қамтамасыз етілудің жеткілікті деңгейі (біршама дəулетті)
достаточный уровень обеспеченности (относительно состоятельные)

5

қамтамасыз етілудің деңгейі жоғары (байлар, ауқаттылар, элита)
высокий уровень обеспеченности

6

10. Сіздің үй шаруашылығыңызда төменде аталғандардың кайсысы орын алады? 
(үй шаруашылықтарында орын алған барлық мұқтаждықтарды торкөздерде 
белгілеу керек, жауап болмауы да мүмкін немесе бірнешеу болуы мүмкін)
Что из перечисленного имеет место в Вашем домохозяйстве? (отметить в клеточках все 
варианты лишений, которые имеют место в домохозяйстве, ответов может и не быть или 
может быть несколько)
кейде бізде тамақ жеткілікті болмайды немесе тамақтың біз қалаған 
ассортименті жəне сапасы бола бермейді
иногда у нас не было достаточно еды или еда не всегда была желаемого ассорти-
мента и качества

1

азық-түлік құрамында ақуызды өнімдер (ет, сүт) жеткіліксіз
недостаточно в рационе продуктов белкового происхождения (мясо, молоко)

2

отбасының барлық мүшелеріне қажетті жылдың қыс мезгіліне киім мен 
аяқкиім болмайды
нет необходимой одежды и обуви для всех членов семьи на зимнее время года

3

тұрғын үй-коммуналдық көрсетілетін қызметтер ақысын толық жəне 
уақытымен төлеуге мүмкіндік жоқ
нет возможности полностью и вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги

4

өмірлік маңызды дəрілерге ақша əрдайым табыла бермейді
не всегда находятся деньги на жизненно важные лекарства

5

көбінесе ақылы дəрігердің қабылдауына ақы төлей алмаймыз
зачастую не можем оплатить прием у платного врача

6

балаларға жемісті үнемі сатып ала алмаймыз 
не можем покупать регулярно фрукты для детей

7

балалардың мектепте тамақтануы үшін ақша бере алмаймыз 
не можем давать деньги на питание детей в школе

8

балаларға тəттілер, ойыншықтар сатып ала алмаймыз 
не можем покупать детям лакомства, игрушки

9

балаларға өсуіне қарай қажетті киімді сатып ала алмаймыз 
не можем покупать детям необходимую одежду по мере роста

10

балалардың мектепке дейінгі мекемелерде болғаны үшін ақы төлей алмаймыз 
не можем оплачивать пребывание детей в дошкольных учреждениях

11

қажетті гигиеналық заттар жоқ
нет необходимых предметов гигиены

12

кезекті демалысты үйден тысқары жерде өткізуге мүмкіндік жоқ
нет возможности проводить ежегодный отпуск вне дома

13

арзан жиһаздың өзін алуға да мүмкіндік жоқ
нет возможности приобрести даже дешевую мебель

14

салт-жораларды ауыртпалық келтірмей қарызсыз ұйымдастыра алмаймыз
не можем организовать ритуальные обряды без обременительных долгов

15

1. Сіз денсаулық сақтау мекемелеріне барған кезде қандай проблемаларға жиірек 
кездесесіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады) 
С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь при посещении учреждений здраво-
охранения? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
11. Сіздің əл-ауқатыңыз соңғы жылда өзгерді ме? (жауаптың бір нұсқасы таңдалып 
белгіленеді)
Изменилось ли Ваше благосостояние за последний год? (выбирается и отмечается один 
вариант ответа)
өзгерген жоқ
не изменилось

1

жақсарды
улучшилось

2

нашарлады
ухудшилось

3

12. Жақын арадағы жылда жақсырақ өмір сүремін деп есептейсіз бе? (жауаптың бір 
нұсқасы таңдалып белгіленеді)
Как Вы считаете, будете ли Вы жить лучше в ближайший год? (выбирается и отмечается 
один вариант ответа)
тұрмысымыздың жақсаратынына сенімдіміз
уверены, что жить будем лучше

1

толық сенімді емеспіз, бірақ жақсарады деп ойлаймыз
не совсем уверены, но предполагаем, что будет улучшение

2

əл-ауқаттың қол жеткен деңгейінде қаламыз
останемся примерно на достигнутом уровне благосостояния

3

біршама нашарлауы мүмкін
возможно некоторое ухудшение

4

тұрмысымыз нашарлайды
жить будем хуже

5

Ал енді Сізге азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. 
Соңғы 12 ай кезеңінде мынадай жағдайлар болды ма?
А сейчас позвольте задать вам несколько вопросов касательно продовольственной 
безопасности. Были ли в течении последних 12 месяцев период, когда?
13. Ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен тамақ жетіспейтін бо-
лады деп Сіз алаңдадыңыз ба?
 Вы беспокоились, что у Вас не будет достаточно еды из-за недостатка денег или других 
ресурсов?
иə
да

1

жоқ
нет

2

14. Ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен пайдалы жəне 
құнарлы тағаммен тамақтануға мүмкіндігіңіз болған жоқ па?
У Вас не было возможности есть здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег 
или других ресурсов?
иə 
да

1

жоқ 
нет

2

15. Ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен азық-түліктердің 
бірнеше түрлерімен ғана тамақтандыңыз ба?
Вы ели только несколько видов пищевых продуктов из-за недостатка денег или других 
ресурсов? 
иə
да

1

жоқ
нет

2

16. Тағам алуға ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен Сіз 
тамақтана алмаған жағдайлар болды ма?
Вам приходилось пропускать прием пищи из-за недостатка денег или других ресурсов 
для еды?
иə
да

1

жоқ
нет

2

17. Сіздің пікіріңізше, ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен 
белгіленгеннен де аз тамақтандыңыз ба?
Вы ели меньше, чем были должны по-Вашему мнению, из-за недостатка денег или дру-
гих ресурсов?
иə
да

1

жоқ
нет

2

18. Ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен Сіздің үй 
шаруашылығыңызда азық-түлік бітіп қалды ма?
В Вашем домохозяйстве закончилась еда из-за недостатка денег или других ресурсов?
иə
да

1

жоқ
нет

2

19. Ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен Сіз тамақтана алмай, 
аштықты сезіндіңіз бе?
Вы испытывали голод, но не могли поесть из-за недостатка денег или других ресурсов 
для еды?
иə
да

1

жоқ
нет

2

20. Ақшаның немесе басқа да ресурстардың жеткіліксіздігінен Сіз күні бойы 
тамақтанбадыңыз ба?
 Вы не ели целый день из-за недостатка денег или других ресурсов?
иə
да

1

жоқ
нет

2

Сізге ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!
Благодарим Вас за сотрудничество!

  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №167 бұйрығына 4-қосымша

«Халықтың тұрмыс сапасы» (коды 642111002, индексі D 002, кезеңділігі жылына 
бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық 
1. Осы «Халықтың тұрмыс сапасы» (коды 642111002, индексі D 002, 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 «Халықтың тұрмыс 
сапасы» (коды 642111002, индексі D 002, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) тол-
тыруды нақтылайды.

2. Байқауға қатысуға интервьюерлерге супервайзерлер ұсынған тізімде көрсетілген 
зерттелетін үй шаруашылықтарының мүшелері жатады.

10 наурызға дейінгі кезең байқау кезеңі болып табылады. Статистикалық нысанды ре-
спондент өз бетінше толтырады. 

15 жəне одан асқан жастағы үй шаруашылығының мүшесі респондент ретінде танылады.
3. Келесі ұғымдар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайдаланылады:
1) үй шаруашылығы - бір немесе одан да көп жеке адамдардан құралған, бірге тұратын, өз 

табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект; 

2) экологиялық таза өнiм белгiсi - таңбаланған өнiмнiң экологиялық таза өнiм 
стандарттарына сəйкестiгiн растайтын тiркелген белгi;

3) экологиялық таңбалау - Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы 
заңнамасында белгiленген тəртiппен сəйкестiгi растаудан өткен өнiмге экологиялық таза 
өнiм белгiсiн беру;

4. Титулдық парақта «Аумақтың (елді мекеннің) атауы» 1-тармағында интервьюер 
облыстың (қаланың), ауданның (қаланың) жəне ауылдық елді мекеннің атауын көрсетеді. 
2-ден бастап 5-ке дейінгі тармақтар супервайзерлер интервьюерлерге ұсынған зерттелетін 
үй шаруашылықтарының тізімдерінде көрсетілген деректемелерге сəйкес толтырылады. 

Статистикалық нысанды толтыруды аяқтағаннан кейін респондент толтыру күнін (титулдық 
парақтың 6-тармағы) жəне толтыру ұзақтығын (титулдық парақтың жоғарғы бөлігінде) көрсетеді.

5. Статистикалық нысанның бірінші бөліміндегі сұрақтарға жауап беру кезінде респондент 
қанағаттанушылық шəкілін пайдаланады, ондағы 1 (бір) толық қанағаттанбаушылық/сенімсіздік, 
ал 10 (он) - толық қанағаттанушылық немесе сенімділік мағынасын білдіретін қанағаттанушылық 
шəкілін қолданады, бұл ретте 1-ден 3-ке дейін - қанағаттанбаушылық/сенімсіздік, 4-тен 7-ге 
дейін- ішінара қанағаттанушылық, ал 8-ден 10-ға дейін - толық қанағаттанушылық немесе 
сенімділікті білдіреді. 

Сауалнаманы толтыру барысында респондент өзінің үй шаруашылығының мүшелерін 
қоса алғанда өзге адамдардың көмегіне немесе пікіріне сүйенбей, ұсынылған сұрақтардың 
мағынасын талдамай жəне терең бойламай өзінің жеке сезімін басшылыққа алады.

Респонденттерге қиындық тудыратын сұрақтарда жауаптың «Жауап беруге қиналамын» 
нұсқасын таңдау қажет. Белгілі бір жас санатына жатпайтын сұрақтарда, мысалы, балалар 
өздерінің кəсіби дағдыларын бағалай алмайды, бұл жағдайда жауаптың «Қолданылмайды» 
деген нұсқасын таңдау керек. 

Белгілі бір жас санаттарында қиындық тудыратын сұрақтарда «Жауап беруге қиналамын» 
жауап нұсқасын таңдау қажет. 

1-ші бөлімдегі 10-сұрақтың 10.3 жауабын жəне 2-бөлімдегі 7 сұраққа жауап нұсқасын 
пікіртерім сұрау кезінде əріптестері бар респонденттер таңдайды. Əріптестері жоқ (балалар, 
зейнеткерлер, жұмыссыздар жəне басқалар) респонденттер келесі сұраққа өтеді.

1-ші бөлімдегі 16-сұрақта сыртқы шудың деңгейіне, атап айтқанда көршілерден немесе 
даладан келетін шудың деңгейіне қанағаттанушылық бағаланады.

1-ші бөлімдегі 25-сұрақтағы 25.1. «мектепке дейінгі» жауап нұсқасы баланы мемлекеттік 
балабақшаға орналастыруға мүмкіндігіңіз бар ма дегенді; 1-ші бөлімдегі 25.2. «жалпы орта 
(мектепттік)» жауап нұсқасы мемлекеттік мектепте оқыту мүмкін бе дегенді; 1-ші бөлімдегі 25.3. 
«орта кəсіптік (арнайы)» жəне 25.4 «жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі» жауаптардың 
нұсқасы грантта, яғни тегін негізде оқу мүмкіндігі бар ма дегенді білдіреді.

 1-ші бөлімдегі 28-сұрақта респонденттің экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-түлік 
өнімдерінің құны мен қолжетімділігіне қанағаттанушылығы бағаланады.

1-ші бөлімдегі 29-сұрақта респонденттің экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-түлік емес 
өнімдердің құны мен қолжетімділігіне қанағаттанушылығы бағаланады. 

1-ші бөлімдегі 30-сұрақта респонденттің экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-түлік 
өнімдерін сатып алуға қаншалықты дайын екендігі бағаланады.

1-ші бөлімдегі 31-сұрақта респонденттің экологиялық таза өнiм белгiсi бар азық-түлік емес 
өнімдерін сатып алуға қаншалықты дайын екендігі бағаланады.

 2 бөлімнің 13-20 сұрақтарындағы басқа да ресурстар азық-түлікті жеке меншік қосалқы 
шаруашылықтан (мал, жер, балық аулау, жидек, саңырауқұлақ теру жəне тағы басқалар) 
алу мүмкіндігін білдіреді. Үй шаруашылықтары құрғақшылық, үсік шалу, табиғи апат, сақтау 
орындарының жетіспеушілігі себебінен жоғарыда көрсетілген көздерден азық-түліктің жеткілікті 
болу мүмкіндігіне алаңдаушылық білдіруі мүмкін. 

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
              комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық        2017 жылғы 10 қарашадағы
байқаудың статистикалық нысаны      № 167 бұйрығына 5-қосымша
 

Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz интернет-
ресурсына орналастырылған
Статистикалық нысан 
коды 641199001

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

D 003 

Тоқсандық
Ұсыну мерзімі –12 қаңтар
13 сəуір, 13 шілде, 15 қазан

Күнделікті шығыстарды 
есепке алу күнделігі

Есепті кезең   ай   тоқсан   жыл  бөлім

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы ____________________________________________

2. АƏОЖ1 бойынша елді мекеннің коды            

3. Елді мекен типінің коды (1-қала, 2-ауыл)  

4. Үй шаруашылығының коды  

5. Пікіртерім жүргізуге уəкілетті адамның    
 (бұдан əрі – интервьюер) коды
 
Ескертпе:
1ҚР ҰЖ 11-2009 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші

Құрметті респондент, Сізден Күнделікті толтыру кезінде интервьюердің көмек 
беруін жəне қоса берілген нұсқаулықты басшылыққа алуыңызды сұраймыз!

1. Кіріспе бөлімі   1.1___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан  1.3 Толтырылмау себебінің коды         
адамдар саны   (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына   Иə - 1
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Жоқ – 2
 (ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-
жора іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Кодтар
(интервью-
ер толты-

рады)

Тамақ 
өнім-

дерінің 
атауы

Сатып алу мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар

1 2 3 9 кг3 л4 дана 
бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
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(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ескертпе:
 2Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз
3Мұнда жəне бұдан əрі: кг- килограмм
4Мұнда жəне бұдан əрі: л - литр

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Жемістер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)
3. Қоғамдық тамақтандыру 

Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс 
жұмсалды? (теңге)

А 1
Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен 
қанша тұтынылды? Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тауардың атауы Сатып алу 
мақсатын 

көрсетіңіз:2

1 – үй 
шаруашылығында 

пайдалану
2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа түрлері жəне майлайтын заттар 1 2
Бақылау 
сомасы 
(интер-
вьюер 
толтыра-
ды) 

Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз
3. Қоғамдық тамақтандыру 

Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс жұмсалды? 
(теңге)

А 1
Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен 
қанша тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер тол-
тырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында пайдалану
2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, 

АИ-96
1 2

07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа 

түрлері жəне май-
лайтын заттар

1 2

Бақылау сомасы 
(интервьюер тол-
тырады) 

Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз
1. Кіріспе бөлімі   1.1 ___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан    1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 1
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу 

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
1 2 3 9 кг л дана бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

Жемістер
 1 2 3 9 кг л дана бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)
3. Қоғамдық тамақтандыру 

Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс 
жұмсалды? (теңге)

А 1
Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен қанша 
тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер 
толтырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында пайдалану
2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа 

түрлері жəне майлай-
тын заттар

1 2

Бақылау со-
масы (интер-
вьюер толты-
рады)

Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1. Кіріспе бөлімі   1.1 ___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан     1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 1
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу 
мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
1 2 3 9 кг л дана бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Жемістер 
Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1 2 3 9 кг л дана бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

3. Қоғамдық тамақтандыру 
Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс 

жұмсалды? (теңге)
А 1

Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен қанша 
тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер 
толтырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында пай-
далану

2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа түрлері жəне 

майлайтын заттар
1 2

Бақылау со-
масы (интер-
вьюер тол-

тырады) 
Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1. Кіріспе бөлімі   1.1 ___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан  
 

 1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 1
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу 
мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
1 2 3 9 кг л дана бума

                                           1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Жемістер 
Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1 2 3 9 кг л дана бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

3. Қоғамдық тамақтандыру 
Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс 

жұмсалды? (теңге)
А 1

Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен 
қанша тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер 
толтырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын 
көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында пай-
далану

2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2

07222099 Отынның басқа түрлері жəне 
майлайтын заттар

1 2

Бақылау со-
масы (интер-
вьюер тол-

тырады) 
Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1. Кіріспе бөлімі   1.1 ___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан     1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 1
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
1 2 3 9 кг л дана бума

                                         1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума 

Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

Жемістер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)
3. Қоғамдық тамақтандыру 

Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс жұмсалды? 
(теңге)

А 1
Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен 
қанша тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер толты-
рады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын 
көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында пай-
далану

2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа түрлері 

жəне майлайтын заттар
1 2

Бақылау сомасы (ин-
тервьюер толтырады) 

 Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз
1. Кіріспе бөлімі   1.1 ___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан     1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 1
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу 
мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
1 2 3 9 кг л дана бума

                                       1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Жемістер 
Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
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1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады) 
3. Қоғамдық тамақтандыру 

Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс жұмсалды? (теңге)
А 1

Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас ме-
кемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен 
қанша тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер тол-
тырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын 
көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында 
пайдалану
2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа түрлері 

жəне майлайтын заттар
1 2

Бақылау сомасы 
(интервьюер тол-

тырады) 
Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз
1. Кіріспе бөлімі   1.1 ___________«___»___________20___ж

1.2 Осы күні қатысқан     1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 1
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу 
мақсаты:2

1- жеке тұтыну
2- сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Ет
1 2 3 9 кг л дана бума

                                            1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Балық жəне теңіз өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Май жəне тоң май
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Жемістер

 Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

1 2 3 9 кг л дана бума

1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Көкөністер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Басқа санаттарға енгізілмеген тамақ өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Алкогольсіз сусындар
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Спиртті ішімдіктер
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Темекі өнімдері
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума
1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)
3. Қоғамдық тамақтандыру 

Шығыс түрлерінің атауы Тамақтануға қанша шығыс 
жұмсалды? (теңге)

А 1
Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас
Басқасы (толтыру)
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Күніне шамамен 
қанша тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б 1 2
кг л дана бума
кг л дана бума

кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума
кг л дана бума

5. Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар
Кодтар

(интервьюер тол-
тырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсатын 
көрсетіңіз:2

1 – үй шаруашылығында пай-
далану

2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ-92 1 2
07221006 Бензин АИ-93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 2
07221001 Бензин АИ-98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа түрлері 

жəне майлайтын заттар
1 2

Бақылау сомасы 
(интервьюер тол-

тырады)
 Ескертпе:
 2 Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 167 бұйрығына 6-қосымша

«Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігі»
(коды 644103003, индексі D 003, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігі» (коды 644103003, индексі D 003, 
кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Күнделікті 
шығыстарды есепке алу күнделігі» (коды 644103003, индексі D 003, кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – Күнделік) 
толтыруды нақтылайды.

2. Күнделік азық-түлік тауарларына (үй шаруашылығында пайдаланатын) ақшалай 
шығыстарды, олардың мөлшерін (жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйға алынған 
тегін өнімдерін қосқанда), сондай-ақ жанар-жағар май материалдарына шығыстарды есеп-
ке алуға арналған. 

3. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайдаланылады:
1) 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 құралған экономикалық субъект.

Үй шаруашылығына əрбір зерттелетін кезеңде əр айдың бірінші жəне екінші аптасына 
екі күнделік беріледі.

Зерттелетін кезеңнің əрбір күні үшін жаңа бет толтырылады.
Күнделікті басқаларға қарағанда шаруашылықпен көбірек айналысатын жəне үй 

шаруашылығының басқа мүшелерінің шығыстары туралы білетін үй шаруашылығының 
мүшесі толтырады.

Əрбір күн үшін қатысқан адамдар санына қатысты əдеттегідей болғаны жөнінде атап өту 
қажет (ерекше күн – бұл салтанаттық немесе салт-жоралық іс-шараларды өткізу).

Жазба болмаған жағдайда «Кіріспе бөлімі» 1-бөлімнің 1.3 тармағында Күнделікті толтырмау 
себептерінің кодын əрбір күн басталғанда интервьюер қояды: 

1 – осы күні болмаған;
2 – үйде болған, бірақ ешқандай шығыстар болмады;
3 – күнделікті толтырудан бас тартқан.
Күнделікті толтыру кезінде интервьюердің ұсынымдарын, осы нұсқаулыққа 1-қосымшада 

сəйкес қолданылатын азық-түлік тауарлар тізбесін, осы нұсқаулыққа 2-қосымшада сəйкес 
қолданылатын күнделікті толтыру үлгісін, жəне төменде көрсетілген қағидаларды басшылыққа 
алу керек.

4. Күнделікке мыналар жазылады:
- көрсетілген кезеңде жұмсалған күнделікті шығыстар;
- үй шаруашылығы есебінен жəне өтініш бойынша бөгде адамдардың сатып алулары.
Əрбір сатып алу «Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі 

өнімдерін сатып алу» 2-бөлімнің «Азық-түлік өнімдерінің атауы» 1-бағанына азық-түлік 
өнімдерінің тиісті тобына жеке жолда жазылады, мысалы: қара бидай наны, күріш, ұн «нан 
өнімдері жəне жармалар» тобына, қант, тосап, кəмпит «қант, джем, бал, шоколад жəне 
кондитерлік өнімдер» тобына жəне тағы басқасы.

Жазбалар анық, толығырақ болуы керек, себебі əрбір тауар алдағы уақытта кодтауға 
жатады.

Келесі жекелеген тамақ өнімдері үшін егжей-тегжейлі сипаттау талап етіледі, мысалы:
- ет түрлері: сиыр, шошқа, қой жəне тағы басқасы;
- ірімшік түрлері: мəйекті, балқытылған, тұзды ірімшіктер жəне тағы басқасы;
- нан түрлері: қара бидай, қара бидай-бидай, бидай наны жəне тағы басқасы.
«Сатып алу мақсаты» 1-бағанын толтыру кезінде «9-басқасы» кодына салтанатты, салт-

жоралық іс-шараларды өткізу үшін сатып алынған азық-түлік жəне тауарлар жатады.
5. «Қоғамдық тамақтандыру» 3-бөлімге темекі бұйымдарын сатып алуды, осы мекеме-

лерде телефонмен сөйлесулерді қоспағанда, мейрамхана, дəмхана жəне ұқсас мекемелер 
шығыстарына тамақтануды ұйымдастыру, тағамға төлем, сусындар жəне жеңіл дəмтатым, 
оларды даярлау жəне беру, дəмхана, мейрамхана, буфет, бар, шайхана, кофехана жəне же-
дел тамақтандыру кəсіпорындары жатады. Оның ішінде:

- мəдени жəне спортық орталықтарда: театрларда, кинотеатрларда, спорт стадиондарында, 
мұз айдындарында, музейлерде, сурет галереяларында жəне тағы басқаларда;

- қоғамдық көлікте: поездарда, ұшақтарда, кемелерде (тамақтын бағасы тасымалдау үшін 
билет сомасына қосылған жағдайдан басқа);

- ойын-сауық орындарында: түнгі клубтарда, барлары бар дискотекаларда жəне тағы 
басқалар көрсетілетін қызметтер бар.

Шығыстарда шайлық ескеріледі.
Асхананың көрсетілетін қызметтерінің шығыстарына ауруханада стационардағы 

емдеушілерге арналған азық-түлік жəне сусындарды қоспағанда, жұмыс, қызметтік 
асханалардағы тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер жатады.

Оқушыларға арналған тамаққа оқушылар оқитын жерлерде орналасқан асхана, буфетте 
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер жатады.

Студенттерге арналған тамаққа студенттер оқитын жерлерде орналасқан асхана, буфетте 
тамақтандыруды үйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер жатады.

Жеткізіліммен тамаққа тапсырыс беруші өзі алып кеткен немесе үйге жеткізілетін дайын 
тағам жеткізушілеріндегі тағамдар жəне жеңіл дəмтатымдарды сатып алу жатады.

«Басқасы» жолы бойынша автомат-машиналарда, дүңгіршіктерде, көше бөткелерінде 
жəне осындай сауда нүктелерінде сатылатын тұтынуға дайын азық-түліктерге жұмсалған 
шығыстар жазылады.

Күнделікте басқа үй шаруашылығының өтініші бойынша оның есебінен жасалған сатып 
алулар есепке алынбайды.

«Бақылау сомасы» жолы интервьюердің толтыруына арналған.
Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа тегін алынған азық-түлік мөлшері 

нысанның «Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер» 4-бөлімінде есептеледі.

«Жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар» 5-бөлімде жеке 
қолдану үшін көлік құралдарын күтуге жанар-жағар май материалдарын сатып алу мақсаты 
белгіленеді, төленген ақысы жазылады.

 «Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігі» жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (коды 644103003, индексі D 003, кезеңділігі жылдық) 

толтыру бойынша нұсқаулыққа 1-қосымша 

Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігін толтыру кезінде пайдаланылатын 
азық-түлік тауарларының тізбесі

Бұл тізімді қарап шығыңыз, мүмкін ол Сіз немесе Сіздің отбасыңыздың мүшелері сатып 
алғанмен, мұнда жазуды ұмытқандарыңызды еске салар.

Нан 
өнімдері 
жəне 
жарма-
лар

ажарланған жəне жылтыратылған күріш; жоғары сұрыпты бидай ұны, бірінші 
сұрыпты бидай ұны, құймақ пен жайма құймаққа арналған ұн; ұнтақ жарма, 
қарақұмық жармасы, сұлы жармасы, арпа жармасы, тары, қара бидай жəне 
қара бидай-бидай наны, жоғары сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан, бірінші 
сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан, диабетикалық нан түрлері; вермишель, 
кеспе, рожкилер, басқа да макарон өнімдері; майқоспалы тəтті тоқаштар, пря-
никтер, қантты печеньелер, торттар, пирожное, орамалар, кекстер, вафли, 
майда білезік нандар, білезік нандар, пирожкилер, бəліштер (ет пен балық 
бəліштерін қоспағанда), қамыр, майқоспалы печеньелер, қытырлақ нан, ұннан 
дайындалатын басқа да кондитер өнімдері, крахмал, дəн тұқымдас үлпектер 
(құрғақ таңғы астар), тез даярланатын ботқалар, баланың тамақтануына 
арналған ботқалар, басқа да жарма өнімдері.

Ет сиыр еті, жылқы еті, сүйегі бар жылқы еті, жая, шошқа еті, қой еті; құс, тауық, 
үйрек, күркетауық тұқымдас үйрек, қаздар, күркетауықтар, тауықтың сирағы, 
тауықтың мүшелері (жамбасы, сирағы, қанаты), тауықтың төс еті, құс етінің 
басқа да түрлері, қыр құсы, сиырдың бауыры, сиырдың тілі, сиырдың басқа 
да тағамдық қосымша ет өнімдері, шошқаның бауыры, шошқаның тілі, 
шошқаның басқа да тағамдық қосымша ет өнімдері, басқа да мал түрлерінің 
қосымша ет өнімдері, құс етінің қосымша өнімдері, басқа да мал түрлерінің еті, 
пісірілген шұжық, шала ысталған шұжық, сосискалар, сарделькалар, пісіріп-
ысталған шұжық, шикідей ысталған шұжық, өкпе бауыр мен қансоқта шұжығы, 
басқа да шұжық өнімдері, шошқа майы (қыртыс май), тұшпара, тартылған 
ет, бұқтырылған ет консервілері, ет-өсімдік консервілері, паштеттер, еттен 
жасалған котлеттер, бөректер, еттен дайындалған бəліштер, ұсақ кесекті 
жартылай дайын ет өнімдері, қазы, шұжық, шошқа етінің ысталған өнімдері, 
еттің басқа да түрлерінен ысталған өнімдер, өзге де ет өнімдері.

Балық 
жəне 
теңіз 
өнімдері 

жаңа ауланған немесе салқындатылған балық, мұздатылған балық, теңіз 
өнімдері, тұздалған жəне ысталған (жеңсік тағамсыз) балық, тұздалған 
жəне ысталған (жеңсік тағам) балығы, майшабақ, қызыл уылдырық, жеңсік 
емес тағам балық консервілері, жеңсік тағам балық консервілері, балықтан 
дайындалған аспаздық өнімдер, кептірілген балық, қақталған балық, балықтан 
дайындалған бəліштер, қара уылдырық, жасанды уылдырық, балық жəне теңіз 
өнімдерінен дайындалған өзге де өнімдер.

Сүт 
өнімдері, 
ірімшік 
жəне 
жұмыртқа 

шикі сүт, қайнатылған сүт, ультрапастерленген, зарарсыздандырылған сүт, 
пастерленген сүт, кілегей, қант қосылған қоюландырылған сүт, балаларға 
арналған құрғақ сүт қоспалары, құрғақ кілегей, құрғақ сүт, қант қосылмаған 
концентратталған сүт, йогурт, айран, қаймақ, қымыз, ряженка, өзге де қышқыл 
сүт өнімдері, сүзбе, сүзбелі ақ ірімшік жəне ақ ірімшік массасы, мəйекті ірімшік, 
балқытылған ірімшік, құрт, тұзды iрiмшiктер, брынза, асханалық жұмыртқа, 
жұмыртқа ұнтағы жəне меланж.

Май жəне 
тоңмай

тұздалмаған сары май, өсімдік-сары май, маргарин, күнбағыс майы, зəйтүн 
майы, өзге де өсімдік майлары.

Жеміс-
тер

алмалар, жүзімдер, мандариндер, алхорылар, қарбыздар, қауындар, банандар, 
апельсиндер, лимондар, анарлар, алмұрттар, құрмалар, ананастар, шиелер, 
қызыл шиелер, өріктер, шабдалылар, қара өріктер, басқа да жаңа жиналған 
жемістер, кептірілген алмұрттар, алмалар жəне олардың қоспалары, жаңғақтар, 
күнбағыс дəндері, құрмалар, кептірілген өріктер, мейіздер, басқа да кептірілген 
жемістер, консервіленген жемістер, консервіленген жидектер, мұздатылған 
жемістер, мұздатылған жидектер, құлпынай, қарақат, қарлыған, орман 
жидектері, қожақат, таңқурай, басқа да жаңа терілген жидектер.

Көкөніс-
тер

ақ қауданды кырыққабат, басты пияз, қызылша, сəбіз, қияр, қызанақ, асқабақ, 
сарымсақ, баялды, тəтті бұрыш, көк жуа, кəді, патиссондар, шалғам, шомыр, 
жаңа жиналған саңырауқұлақ, аскөк, ақжелкен, басқа да жаңа жиналған 
көкөністер, картоп, бұршақ, кептірілген саңырауқұлақ, бадана, басқа да 
кептірілген көкөністер, консервіленген немесе қайта өңделген көкөністер, 
ашытылған жəне маринадталған қырыққабат, тұздалған жəне маринадталған 
қияр, түскі асқа арналған жеңіл тағам консервілері, табиғи, консервіленген, 
маринадталған көкөністер, консервіленген жасыл бұршақ, консервіленген 
жүгері, тұздалған жəне маринадталған саңырауқұлақ, көкөніс кулинариясы 
(дайын тағамдар, көкөністен жасалған салат), картоп чипсылары, құрғақ 
картоп езбесі, табиғи мұздатылған көкөністер, консервіленген зəйтүн, басқа да 
консервіленген жəне қайта өңделген көкөністер.

Қант, 
джем, 
бал, 
шоколад 
жəне 
конди-
терлік 
өнімдер 

құмшекер, қант алмастырғышы, шақпақ қант, тосап, джем, повидло, бал, ирис, 
жеміс-жидек карамелі, ликер салмасы бар карамель, шоколадпен глазурленген 
кəмпиттер, шоколадпен глазурленбеген кəмпиттер, шоколад батончигі, 
сағыз, зефир, шоколад, мармелад, халуа, шоколад кремі, басқа да тəттілер; 
балмұздақ, шербет, тамақтық мұз.

Басқа 
санат-
тарға 
енгізіл-
меген 
тамақ 
өнімдері 

ұнтақталған қызыл бұрыш, ұнтақталған қара бұрыш, басқа да татымдықтар, 
тұз, майонез, ашытқы, дайын дəмдеуіштер мен тұздықтар, сірке суы, 
сірке эссенциясы, балалар тағамына жəне диеталық тағамға арналған 
гомогенизделген қоспалар, қызанақ тұздығы, кетчуп, сорпа текшелерде, 
пакеттерде, құрғақ кисель, ас содасы жəне қопсытқыштар, қызанақ пастасы, 
сорпа концентраттары, өзге де өнімдер.

Алкоголь-
сіз 
сусындар

еритін кофе, дəнді кофе, байха қара шайы, көк шай, шайдың басқа да түрлері, 
ұнтақ-какао, какао негізінде сусындар жасауға арналған жартылай дайын 
өнімдер, минералды су, ыдыстарда сатылатын ауыз су, газдалмаған сусындар, 
газдалған сусындар, квас жəне басқа да алкогольсіз сусындар, сусындардың 
концентраттары, жеміс шырындары, көкөніс шырындары.

Спиртті 
ішімдіктер

арақ, күшті ащы тұндырма, маркалық жай коньяктар, басқа да күшті спиртті 
ішімдіктер, асханалық құрғақ, жүзім шарабы, күшейтілген жүзім шарабы, 
шампан, көпіршікті шарап, құрамында алкоголі бар сыра, алкогольсіз сыра.

Темекі 
өнімдері

фильтрлі шылымдар, фильтрсіз шылымдар.

«Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігі»жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (коды 644103003, индексі D 003, кезеңділігі жылдық) 

толтыру бойынша нұсқаулыққа 2-қосымша

КҮНДЕЛІКТІ ТОЛТЫРУ МЫСАЛЫ

1. Кіріспе бөлімі   1.1 Бейсенбі «1»мамыр 2017 ж

1.2 Осы күні қатысқан     1.3 Толтырылмау себебінің коды    
адамдар саны    (интервьюермен ұсынылады)

1.4 Айтыңызшы, қатысқан адамдар санына 
қатысты бұл күн əдеттегідей болды ма?2    Иə - 
(ерекше күн – бұл салтанатты жəне салт-жора   Жоқ - 2
іс-шараларды жүргізу) 

2. Азық-түлік тауарларын, алкогольсіз жəне алкогольді сусындар, темекі өнімдерін 
сатып алу

Бұл кестеге бір күн ішінде сатып алынған алкогольді қосқанда тамақ өнімдері, темекі 
бұйымдары жəне сусындарды жазыңыз. Алайда оған Сіз сатуға немесе қайта сатуға (қосымша 
өңдемей-ақ) немесе кейін сату үшін қайта өндеуге пайдаланатын азық-түлік өнімдерін сатып 
алуды қоспаңыз.

Осы кестеге қарызға (жалақыға) алынған жəне сыйлыққа сатып алынған, заттай түрдегі 
еңбекақыға төленетін азық-түлік өнімдерін жазуды ұмытпаңыз.

Кодтар
(интер-
вьюер 

толтыра-
ды)

Тамақ 
өнімдерінің 

атауы

Сатып алу мақсатын 
көрсетіңіз:2

1 – жеке тұтыну
2 - сыйлық

3- қайта өңдеу
9- басқасы

Саны Өлшем бірлігі2 Қанша 
төленді? 
(теңге)

Ескерту

А Б 1 2 3 4 5
Нан өнімдері жəне жармалар

Бидай наны  2 3 9 0,500  л дана бума 70
Ет

Тауық  2 3 9 2  л дана бума 1900
«Особая» 
шұжығы

 2 3 9 1  л дана бума 1050

Сүт өнімдері, ірімшік жəне жұмыртқа
Айран  2 3 9 1 кг  дана бума 220

«Голланд» 
ірімшігі

 2 3 9 0,75  л дана бума 1050

Жұмыртқа  2 3 9 10 кг л  бума 250
Көкөністер

Қызанақтар 1 2  9 5  л дана бума 1500
Қант, джем, бал, шоколад жəне кондитерлік өнімдер

Шоколад  2 3 9 0,200  л дана бума 240
Спиртті ішімдіктер

Арақ  2 3 9 0,5 кг  дана бума 950
Темекі өнімдері

Темекі 
фильтрмен

 2 3 9 1 кг л дана 350

жəне тағы 
басқалар

1 2 3 9 кг л дана бума

Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)
Ескертпе: 
 1 Əрі жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

5-бағанда азық-түлік түрінің сол немесе өзге түрлерінің өлшемдеріне сəйкес өлшем 
бірліктер келтірілген.

 Өлшем бірлікті дұрыс көрсетіңіз.

Килограмда жазылады:
1. нан - тоқаш өнімдері, ұн, жарма; 
2. кондитерлік өнімдер, тұшпаралар, бөректер;
3. барлық ет жəне балық өнімдері;
4. сүт, кілегей, айран жəне басқа да қышқыл 
сүт сусындарын қоспағанда барлық сүт өнімдері;
5. жемістер, көкөністер;
6. тосап, бал, кəмпиттер;
7. тұз, дəмдеуіштер;
8. кофе, шай, какао.

Жұмыртқа ғана данамен жазылады.
Литрмен жазылатындар:
1. сүт, айран жəне басқа да қышқыл сүт 
сусындары;
2. өсімдік майы;
3. алкогольді жəне алкогольсіз сусындар.

Қораппен тек шылымдар ғана 
жазылады.

3. Қоғамдық тамақтандыру
Бұл кестедегі 1-баған бойынша асхана, буфет, мейрамхана, дəмханаларда таңғы, түскі 

немесе кешкі астарға, мектептегі балалар тамағы, студенттердін тамағы, Сіздің үйіңізге немесе 
жұмысыңызға жеткізіліп берілген тамақтарға кеткен барлық шығыстарды жазыңыз.

«Басқасы» жолына көшеден сатып алынған тамақтарға кеткен шығыстар жазылады 
(бөректер, сэндвичтер жəне сол сияқтылар)

Шығыс түрлердің атауы Тамақтануға қанша шығыс жұмсалды? 
(теңге)

А 1
Мейрамханалар, дəмхана жəне ұқсас мекемелер 5000
Асхана
Оқушыларға арналған тамақ 500
Студенттерге арналған тамақ
Жеткізіліммен ас 1000
Басқасы (толтыру) киоскідегі бөректер 200
Бақылау сомасы (интервьюер толтырады)

4. Жеке қосалқы шаруашылықтан немесе сыйлыққа (осы күні тұтынылған) тегін 
алынған өнімдер

Бұл кестеге Сіздің үй шаруашылығыңызда өндіріліп, Сіздің жанұяңыздың мүшелері 
жинаған орман өнімдерін, аңшылықта ұстаған аң-құс, балық, сондай–ақ таныстарыңыз бен 
туыстарыңыздан сыйлық ретінде алынған азық-түлікті жазыңыз.

Консервіленген өнімдерді жəне үйде дайындалған басқа да (тосап, тұздалған жəне тағы 
басқалар) дайындамалардың пайдаланылуын банкінің ашылған күнінде көрсету керек.

Кодтар
(интервьюер толтырады)

Тамақ өнімдерінің 
атауы

Осы күні шамамен 
қанша тұтынылды?

Өлшем бірлігі2

А Б  1 2
Маринадталған 

қиярлар
1 кг л дана бума

Сүт 1 кг л дана бума
Жаңа балық 1,5 кг л дана бума
Жұмыртқа 5 кг л дана бума

Бақылау сомасы 
(интервьюер толтырады)
5. Жеке көлік құрадары үшін жанар-жағар май материалдарына шығыстар 
Бұл кестеге төменде келтірілген жанар-жағар май материалдарын сатып алуға, үй 

шаруашылығы үшін, сондай-ақ сіздермен бірге тұрмайтын туыстарыңызға немесе достарыңызға 
сыйлық үшін сатып алуға кеткен шығыстарды жазыңыз.

Егер Сіз тізімде келтірілгендерден бірнəрсені сыйлыққа алған болсаңыз, онда олардың 
саны мен құнын жазбай-ақ қойыңыз.

Кодтар
(интервьюер тол-

тырады)

Тауардың атауы Сатып алу мақсаты:1

1 – үй шаруашылығында пайдалану
2 – сыйлық

Қанша 
төленді? 
(теңге)

А Б 1 2
07221002 Бензин АИ-80 1 2
07221005 Бензин АИ -92  2 2300
07221006 Бензин АИ -93 1 2
07221007 Бензин АИ-95, 

АИ -96
1 2

07221001 Бензин АИ -98 1 2
07222001 Дизельдік отын 1 2
07222006 Газ отыны 1 2
07222002 Мазут 1 2
07222003 Керосин 1 2
07222099 Отынның басқа 

түрлері жəне майлай-
тын заттар

1 2

Бақылау сомасы 
(интервьюер тол-

тырады)
Ескертпе:
1Əрі жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз
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              комитеті төрағасының 
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байқаудың статистикалық нысаны      № 167 бұйрығына 7-қосымша
 

Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz интернет-
ресурсына орналастырылған
Статистикалық нысан 
коды 645103004

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

D 004 

Тоқсандық
Ұсыну мерзімі –19 қаңтар
20 сəуір,  20 шілде, 22 қазан

Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары
 бойынша тоқсан сайынғы сұрақнама

Есепті кезең     тоқсан   жыл

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы ____________________________________________

2. АƏОЖ1 бойынша елді мекеннің коды            

3. Елді мекен типінің коды (1-қала, 2-ауыл)  

4. Үй шаруашылығының коды  

5. Пікіртерім жүргізуге уəкілетті адамның    
 (бұдан əрі – интервьюер) коды

6. Сұхбат жүргізу күні                       күні  айы  жылы 

7. Жолығудың нəтижесі (1-сұхбат жүргізілді, 2-сұхбат жүргізілмеді) 

Ескертпе:
1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

1. Тоқсан ішінде киім, маталар жəне аяқкиімге, үй тұрмысындағы заттарға, тұрмыстық 
техникаға, жиһаздарға жəне басқа да азақ-түліктік емес тауарларға жұмсалған шығыстар

Мен соңғы келгенімде шығыстар мен табыстар журналын Сіздің үй шаруашылығыңыздың 
соңғы тоқсанда сатып алған азық-түліктік емес тауарлары мен қөрсетілетін қызметтерін, сондай-
ақ табыстарын жазу үшін тастап кеткен едім.

Интервьюер! Респондентке əңгіменің күн сайынғы шығыстардың күнделігі жайында емес 
екендігін түсіндіреді.

1.1.Тоқсан сайынғы сұрақнаманы толтыруды бастау үшін Сіз тоқсан сайынғы 
шығыстар мен табыстар журналын алып келе аласыз ба? Мен əуелі Сіздің тоқсан 
сайынғы шығыстар мен табыстар журналына жазған ақпаратыңызды өзімнің 
сұрақнамама көшіріп алғым келеді. Егер Сіздің журналыңызда көрсетілмеген соңғы үш 
айдағы қандай да бір шығыстар есіңізге түссе, мен оны сұрақнамаға қосу үшін Сізден 
ол туралы маған қазір хабарлауыңызды өтінемін. 

1.2. Енді мен Сізге киімге, аяқкиімге, үй тұрмысы тауарлары мен басқа да азық-
түліктік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалған шығыстарға байланы-
сты бірнеше нақтылайтын сұрақтар қойғым келіп отыр. 

Интервьюер! Осы беттегі мəтіндерді сөзбе-сөз айту міндетті емес. Бұл жерде хабарланған 
ақпараттарға сіздің түсінік беруіңіз мүмкін. Одан əрі сұрақтарды қатаң мəтін бойынша 
қоюыңызды сұраймыз.

Кодтар Тауарлардың атауы Сатып алу мақсаты1

1- жеке тұтыну
2- сыйлық
9- басқасы

Сома
(теңге)

А Б 1 2
Киім тігуге арналған материалдар

1 2 9
1 2 9
1 2 9

Сырт киім
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Басқа да киімнің заттары мен аксессуарлары
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Ескертпе:
1Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

Кодтар Тауарлардың атауы Сатып алу мақсаты1

1- жеке тұтыну
2- сыйлық
9- басқасы

Сома
(теңге)

А Б 1 2
Бəтеңке, туфли жəне өзге де аяқкиім

1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Тұрғын үй-жайларды жөндеу жəне қызмет көрсетуге арналған материалдар
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Жиһаз, үйге қажетті заттар, кілемдер жəне еденге арналған басқа да жабындар

1 2 9
1 2 9
1 2 9

Үй шаруашылығында пайдаланылатын тоқыма бұйымдар
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Тұрмыстық аспаптар
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Шыны бұйымдар, асхана құралдары жəне үйге қажетті керек-жарақтар
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Тұрмыс пен бағбандықта пайдаланылатын аспаптар мен құралдар
1 2 9
1 2 9

Ескертпе:
1Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз

Кодтар Тауарлардың атауы Сатып алу 
мақсаты1

1- жеке тұтыну
2- сыйлық
9- басқасы

Сома
(теңге)

А Б 1 2
Жуғыш жəне тазалағыш құралдар

1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Үй тұрмысындағы ұсақ заттар
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Медикаменттер, емдеу жабдықтары мен аппаратура
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Автокөлік құралдарын сатып алу
1 2 9
1 2 9

Жеке көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Телефондық жəне факсимильдік жабдықтар
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Дыбыс-бейне жабдығы мен фотоаппаратура, ақпаратты өңдеуге арналған жабдық
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Демалыс жəне мəдени іс-шаралар ұйымдастыру үшін ұзақ пайдаланылатын басқа да 
ірі тауарлар

1 2 9
1 2 9

Ескертпе: 1Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз 

Кодтар Тауарлардың атауы Сатып алу 
мақсаты1

1- жеке тұтыну
2- сыйлық
9- басқасы

Сома
(теңге)

А Б 1 2
Демалуға, спорт, бағбандыққа арналған басқа да тауарлар мен жабдықтар жəне 

үй жануарлары
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Газеттер, кітаптар жəне кеңсе тауарлары
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Жеке қолданатын электр аспаптары
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Жеке пайдаланатын өзге де тауарлар жəне аспаптар, заттар
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1  2 9

Басқа санаттарға жатпайтын жеке күтім заттары
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9

Бақылау сомасы

Ескертпе:
1Жауаптың бір нұсқасын таңдаңыз жəне дөңгелектеп қоршаңыз 
2. Тұрғын үй-коммуналдық қызметтерге жəне отынға шығыстар
Мен қазір Сіздің иелігіңіздегі тұрғын үйдің тоқсан ішіндегі барлық тұрмыстық–коммуналдық 

қызметтерін жəне отын шығыстарын толығырақ жазайын деп едім.

2.1. Сіз тоқсан ішінде тұрғын үй-коммуналдық қызметтеріне жəне отынға қанша төледіңіз?
Кодтар Шығыстар түрлерінің атауы Сома

(теңге)
А Б 1

029 Суық су
028 Ыстық су

04440001 Лифт
044300 Кəріз
044200 Қоқыс жинау
045100 Электр энергиясы

4.1 Орталықтан жылыту 1 шаршы м үшін
04520001 Тарату желілері бойынша тасымалданатын газ
04520002 Сұйытылған газ үшін төлем
04530001 Тұрғын үй-жайларды жылытуға арналған сұйық отын
04530002 Тұрғын үй-жайларды жарықтандыруға арналған 

сұйық отын
04540001 Тас көмір
04540002 Ағаш
04540003 Шымтезек
04540099 Қатты отынның өзге де түрлері
04440002 Домофон

041 Тұрғын үй үшін нақты жалгерлік төлем
46 Басқа да қызметтер (ПИК төлемдері, ғимаратты 

жөндеу жəне ұстау бойынша жинақтар жəне басқалар)
Бақылау сомасы

 3. Байланыс қызметтеріне жұмсалған шығыстар

3.1 Сіз тоқсан ішінде байланыс қызметтеріне қанша төледіңіз?
Кодтар Шығыстар түрлерінің атауы Сома

(теңге)
А Б 1

081 Пошта қызметтері
08300001 Телефон үшін абоненттік төлем
08300002 Қалааралық қоңырау шалу (республика ішінде)
08300013 Халықаралық қоңырау шалу (республикадан тыс)
08300003 Телеграмма 
08300004 Интернет байланысы
08300005 Радионүкте
08300006 Кабельдік телевизия қызметтері 
08300008 Ұялы байланыс қызметтері
08300011 Жер серігі телевизиясы қызметтері
08300012 Телефон орнату

Бақылау сомасы

4. Білім алумен байланысты шығыстар
4.1. Сіздің үй шаруашылығыңыздың білім алумен байланысты шығыстарының сомасын 

көрсетіңіз.
Кодтар Шығыстар түрлерінің атауы Сома

(теңге)
А Б 1

101000 Мектепке дейінгі білім беру
10100001 мектепке дейінгі балалар мекемесінің қызметтері
10100002 мектепке дайындау үшін дамыту орталықтарына төлем
10100003 Бастауыш білім үшін төлем 
10200001 Жалпы орта
10300001 Кəсіптік орта
10400001 Жоғары білім
04110002 Студенттерге (оқушыларға) арналған тұрғын үйді жалға 

алу төлемі
2212 Оқушылар үшін бейресми шығыстар
2211 Студенттер үшін бейресми шығыстар

10500001 Ересектерге арналған білім
Бақылау сомасы 

5. Денсаулық сақтаумен байланысты шығыстар

5.1. Сіздің үй шаруашылығыңыздың денсаулық сақтаумен байланысты 
шығыстарының сомасын көрсетіңіз.

Кодтар Шығыстар түрлерінің атауы Сома
(теңге)

А Б 1
06210001 Амбулаториядағы дəрігер-мамандардың қызметі
06210002 Дəрігерге алғашқы қаралу

062200 Стоматологиялық қызметтер
062310 Медициналық зертханалар қызметтері
062320 Медбикелер мен акушердің медициналық қызметтері
062330 Мамандандырылған парамедициналық 

қызметтер
06300001 Санаторийлер қызметтері
06300002 Стационарлардағы жалпы бейіндегі дəрігерлердің 

қызметі
06300003 Оңалту орталықтарының қызметі
06300004 Күндізгі стационарда емдеу
06300005 Стационарлардағы дəрігер-мамандардың қызметі

231 Денсаулық сақтауға арналған бейресми шығыстар
Бақылау сомасы

6. Жеке жəне өзге де қызметтерге шығыстар
6.1. Тоқсан ішінде жеке жəне өзге де қызметтерге қанша төледіңіз?

Кодтар Шығыстар түрлерінің атауы Сома
(теңге)

А Б 1

(Жалғасы. Басы 25-27-беттерде) 
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(Жалғасы 30-бетте) 

(Жалғасы. Басы 25-28-беттерде) 

03140001 Тігу
03140002 Киімдерді жуу жəне өңдеу 
03140003 Химиялық тазалау жəне бояу
03140004 Киімдерді жөндеу
032200 Аяқ киімдерді жөндеу жəне жалға беру
05130001 Жиһаздарды жөндеу
05330001 Тоңазытқыштарды жөндеу 
05330002 Кір жуатын машиналарды жөндеу 
09150001 Теле- жəне радиоаппаратураларды жөндеу
09150002 Техникалық қызмет көрсету жəне ақпаратты өндеуге арналған 

жамбықтарды жөндеу
05330099 Өзге де тұрмыстық керек жабдықтарды жөндеу
12312001 Сағат жөндеу
043200 Тұрғын үй-жайларды жөндеу жəне қызмет көрсету бойынша 

қызметтер
4411 Пластикалық терезелерді орнату 
4413 Металл есіктерді, торларды орнату
4412 Есептеуіштерді орнату
05330003 Кілт жасау
072300 Жеке көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне 

жөндеу 
07240002 Автотұрақты жалға алу 
125 Сақтандыру
12709003 Құқықтық қызметтер
12709001 Бланктер мен құжаттарды көшіру
12620002 Төлемдер жүргізген үшін ақы
12620003 Ақша аударымдары
094210 Фотографтардың қызметтері
09421002 Фотосуреттердi басып шығару
09422007 DVD дискілерді жалға алу
12111002 Ерлердің шашын қию
12111001 Əйелдер залындағы сəнді шаш үлгісі
12111099 Өзге де шаштараздар мен сұлулық салондарының қызметтері
121120 Моншалар, сауналар
09410002 Спорт кешендерінің қызметтері 
09410001 Ойын-сауық паркінің қызметтері
09422001 Кинотеатрлардың қызметтері
09422002 Театрлардың қызметтері
09422003 Концерттік залдардың қызметтері
09422004 Цирк қызметтері
09422005 Музейлер жəне көрмелер қызметтері
096000 Кешенді демалыстарды ұйымдастыру
111100 Мейрамхана, кафе жəне осыған ұқсас орындар
112000 Қонақ үйлік қызметтер
05620002 Репетиторлардың қызметтері
09410003 Мектептен тыс сабақтар
09410004 Музыка үйрену бойынша сабақтар
07240001 Автомобиль жүргізуді үйрету сабағы
05620004 Келетiн бала күтушiлердің қызметтері
09350001 Үй жануарларын күтіп ұстау қызметтері
127010 Салт-жора қызметтері
12709099 Көрсетілетін қызметтердің басқа да түрлері
Бақылау сомасы

6.2. Сіздің үй шаруашылығыңыз тоқсан ішінде жасаған салық төлемдерінің сомасы қанша?
Кодтар Шығыстар түрлерінің атауы Сома (теңге)

А Б 1
6 Мүлікке салынатын салық
5 Жер салығы
7 Көлік құралдарына салынатын салық 
21139 Бюджетке өзге де төлемдер
Бақылау сомасы

6.3. Сіздің үй шаруашылығыңыздың мүшелері тоқсан ішінде али-
мент төледі ме?

Иə - 1  6.4 Жоқ 
- 2  7.1

6.4. Сіздің үй шаруашылығыңыздың бюджетінен 
тоқсан ішінде алименттерді төлеуге қандай  

 сома жұмсалды, (теңге)?
   7. Көлік қызметтеріне шығыстар

7.1. Сіздің үй шаруашылығыңыздың мүшелері тоқсан ішінде төменде аталған қандай 
көлік қызметтерін пайдаланды жəне оның төлемдеріне қанша жұмсады?

Кодтар Көлік қызметтерінің түрлері Сома (теңге)
А Б 1

0731 Жолаушылардың теміржол көлігі
07312002 Теміржол көлігімен жол жүруге оқушылардың жолақысы
07312003 Теміржол көлігімен жол жүруге студенттердің жолақысы
07321001 Ішкі қалалық қатынастарда автобуспен жол жүру
07321002 Автобус көлігімен жол жүруге оқушылардың жолақысы
07321003 Автобус көлігімен жол жүруге студенттердің жолақысы
07322001 Такси
073230 Алыс қашықтыққа қатынайтын жолаушылардың автомо-

биль көлігі
07330001 Ұшақ
07330002 Студенттер үшін əуе билеттерінің шығыстары
073400 Жолаушылардың теңіз жəне ішкі су көлігі 
07360001 Жиһаздарды, жүктерді тасымалдау
07360002 Трамвай, троллейбус
47 Метро
07360003 Көліктердің басқа да түрлерімен жол жүруге оқушылардың 

жолақысы
07360004 Көліктердің басқа да түрлерімен жол жүруге студенттердің 

жолақысы
Бақылау сомасы 

8. Трансферттер жəне көмек

8.1. Егер Сіздің үй шаруашылығыңыз Сіздермен бірге тұрмайтын туыстарыңыз бен 
достарыңызға көмек көрсетсе, онда тоқсан бойынша сомасын көрсетіңіз, ал егер 
заттай түрде болса, шамамен бағалауға тырысыңыз.

Кодтар Көмек түрлері Сома (теңге)
А Б 1

21121 Ақшалай түрдегі материалдық көмек 
21122 Өзі өндірген тамақ өнімдері түріндегі көмек

53 Өзге де трансферттер
Бақылау сомасы

8.2. Егер Сіздің үй шаруашылығыңызға Сізбен бірге тұрмайтын туыстарыңыз бен 
достарыңыз, сондай-ақ қайырымдылық ұйымдары көмек көрсетсе, онда тоқсан 
бойынша сомасын көрсетіңіз, ал егер заттай түрде болса, шамамен бағалауға 
тырысыңыз.
Кодтар Көмек түрлері Сома (теңге)
А Б 1
21121 Ақшалай түрдегі материалдық көмек 
48 Заттай түрде материалдық көмек (азық-түлiктік емес 

тауарлар)
53 Өзге де трансферттер
Бақылау сомасы

9. Өсімдік шаруашылығы жəне мал шаруашылығы өнімдерін өндіру

9.1. Айтыңызшы, Сіздің үй шаруашылығы мүшелеріңіздің қандай да 
бір жер учаскесін (учаскелерді) пайдалануға қолжетімділігі бар ма? 

Иə - 1  9.2
Жоқ - 2  9.7

9.2. Сіз тоқсан ішінде қандай да бір ақша сомасын осы жер учаскесіне 
(учаскелерге) жұмсадыңыз ба? 

Иə - 1  9.3
Жоқ - 2  9.4

9.3. Сіз ол ақшаны қайда жəне қанша жұмсадыңыз?
Кодтар Шығыстар түрлері Сома

(теңге)
А Б 1

25.1 Жер учаскелерін жалға алу жəне сатып алу
25.2 Жерді өңдеу
25.3 Улы химикаттар жəне тыңайтқыштар сатып алу
25.4 Тұқымдар жəне отырғызатын материалдар сатып алу
25.5 Жер учаскелерін пайдалануға байланысты жұмыс күшін жалдау 
25.6 Ауыл шаруашылығы техникаларын (ірі құрал-жабдықтарын) сатып 

алу, жалға алу жəне техникалық қызмет көрсету
25.9 Жер учаскесін пайдалануға байланысты өзге де шығыстар
Бақылау сомасы

9.4. Сіз осы учаскеде (учаскелерде) бірдеңе өсірдіңіз бе? Иə – 1
Жоқ - 2 

9.5. Сіз жер учаскелеріңіздің барлық түрлерінен қандай да бір өнім 
жинадыңыз ба?

Иə - 1  9.6
Жоқ - 2 9.7

9.6. Сіз тоқсан ішінде қандай дақылдар жинадыңыз?
Кодтар Дақыл атауы

Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі

О
сы

 то
қс

ан
да

 қа
нш

а 
өн

ім
 ж

ин
ад

ың
ыз

? Одан:

Ағ
ым

да
ғы

 то
қс

ан
да

 
өн

ді
рі

лг
ен

 ө
ні

мн
ің

 
са

ты
лу

ы,
 те

ңг
ем

ен
Бұ

ры
н 

өн
ді

рі
лг

ен
 

өн
ім

ні
ң 

са
ты

лу
ы,

 
те

ңг
ем

ен

үй
 

ш
ар

уа
ш

ыл
ық

та
-

ры
нд

а 
тұ

ты
ны

л 
ды

Сы
йғ

а 
бе

рі
лд

і

ма
л 

ме
н 

құ
с 

аз
ығ

ын
а 

па
йд

ал
ан

ды
қа

йт
а 

өң
де

лд
і

са
ты

лд
ы

ш
ығ

ас
ыл

ар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01171001 Картоп кг 2

01171006 Қызанақ кг
01171005 Қияр кг
01171003 Қызылша кг
01171004 Сəбіз кг
01171001 Қырыққабат кг
01171011 Көк жуа кг
01171002 Басты пияз кг
01171007 Асқабақ кг
01171008 Сарымсақ кг
01171009 Баялды кг
01171014 Жаңа жиналған 

саңырауқұлақ
кг

01171099 Басқа да жаңа 
жиналған 
көкөністер

кг

Ескертпе: 2 Мұнда жəне бұдан əрі: кг- килограмм

01163001 Құлпынай кг
01163002 Қарақат, қарлыған кг
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01163099 Басқа да жаңа 
терілген жидектер

кг

01161014 Шие, қызыл шие кг

01161002 Жүзім кг
01161001 Алма кг
01161005 Қарбыз кг
01161006 Қауын кг
01161099 Өзге де жаңа 

жиналған жемістер
кг

09330001
Жаңадан қиылған 
гүлдер

теңге х х х х х х х х

01162103 Күнбағыстың дəні кг
45.1 Дəнді-дақылдар, 

соның ішінде:
х

01111 бидай т 3

1005 жүгері т
011133 сұлы т
01111 күріш т
011149100 қарақұмық т
45.9 басқа дəнді 

дақылдар
т

45.2 Бұршақ дақылдары кг

011510100 Темекі т х

45.3 Малазықтық тамыр-
жемістер

т

45.4 Шабындық шөптер т

Бақылау сомасы

9.7. Сіз мал, құс, бал арасын немесе басқа да ауыл шаруашылығы 
малдарын ұстайсыз ба?

Иə - 1  9.8
Жоқ - 2  10.1

Ескертпе: 3 Мұнда жəне бұдан əрі: т – тонна

9.8. Сіз малдарды ұстау үшін тоқсан ішінде жасаған шығыстардың сомасын 
көрсетіңіз?

Кодтар Шығыстар түрлері Сома (теңге)
А Б 1

26.1 Жемшөп сатып алу
26.2 Ветеринарлық қызметтерді төлеу
26.3 Мал ұстауға байланысты көлік қызметтерін төлеу
26.4 Мал ұстауға байланысты жұмыс күшін жалдау
26.5 Мал сою жəне ұшаларды бөлу
26.6 Малды сақтандыру
26.9 Малды ұстауға байланысты өзге де шығыстар
Бақылау сомасы
9.9. Ал енді тірі малдарды, бал арасы мен құстарды сатып алу жəне 
сату жөнінде сөйлесеміз. Сіз қандай да бір ауыл шаруашылығы мал-
дарын (жұмыс малын қоса), бал арасын немесе құстарды сатып 
алдыңыз ба? 

Иə - 1  9.10
Жоқ - 2  9.11

9.10. Осы мақсаттарға тоқсан ішінде 
қанша ақша жұмсадыңыз, теңге? 

   

9.11. Сіз тірі мал, бал арасын немесе құс саттыңыз ба? Иə - 1  9.12
Жоқ - 2  9.13

9.12. Тоқсан ішінде осы малдарды, бал арасын, 
құстарды сатқаннан қанша ақша түсірдіңіз, теңге? 

9.13. Сіз өзіңіздің барлық малдарыңыздан қандай да бір өнім 
алдыңыз ба? 

Иə - 1  9.14
Жоқ - 2  10.1

9.14. Сіз тоқсан ішінде қандай өнім алдыңыз?
Кодтар

Ө
ні

мд
ер

ді
ң

ат
ау

ы

Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі
То

қс
ан

 іш
ін

де
 

қа
нш

а 
өн

ім
 

жи
на

ды
ңы

з?

Оның ішінде

Ағ
ым

да
ғы

 
то

қс
ан

да
 

өн
ді

рі
лг

ен
 

өн
ім

ні
ң 

са
ты

лу
ы,

 
те

ңг
ем

ен
Бұ

ры
н 

өн
ді

рі
лг

ен
 

өн
ім

ні
ң 

са
ты

лу
ы,

 
те

ңг
ем

ен

үй
 ш

ар
уа

ш
ы-

 
лы

қт
ар

ын
да

 
тұ

ты
нд

ы
сы

йл
ық

 е
ті

қа
йт

а 
өң

де
лд

і
са

ты
лд

ы
ш

ығ
ас

ыл
ар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
011211 Сиыр еті кг
011212 Жылқы еті кг
011213 Шошқа еті кг
011215 Құс еті кг
011214 Қой еті кг

011219

Еттің өзге 
де түрлері 
мен 
қосымша ет 
өнімдері

кг

011411 Жаңа 
сауылған 
сүт

л 4

Ескертпе: 4 Мұнда жəне бұдан əрі: л - литр
10. Тауарлар өндіру (қайта өңдеу нəтижесінде алынған) мен қызмет көрсету

10.1. Сіздің үй шаруашылығыңыз өндірген өнімнің құны қанша?
Кодтар Өнімдердің атауы Өндірілген 

өнімнің құны, 
теңгемен

Оның 
ішінде 

сатылғаны, 
теңгемен

Бұрын 
өндірілген 

өнімнің 
сатылуы, 
теңгемен

Өнім 
өндіруге 
кеткен 

шығынды
бағалаңыз 

(теңге)
А Б 1 2 3 4

011 Азық-түлік тауарлары х х х х
011510 мал майы
01141 сүт өнімдері
011414 ірімшік жəне сүзбе
011130 нан
011150 тоқаш жəне ұннан дайында-

латын кондитер өнімдері
01122 шұжық, ет өнімдері
011530 өсімдік майы
021210 жүзімнен жəне басқа да 

жемістерден дайындалған 
шарап

0116222 консервіленген жемістер мен 
жидектер

01174 консервіленген немесе қайта 
өңделген көкөністер

01182002 тосап, джем жəне повидло
011121 ұн
011122 жармалар
011990 басқа да азық-түліктер
43.1 Тоқыма жəне тігін 

бұйымдары
43.2 Сүрек жəне сүректен 

жасалған бұйымдар
102 Құрылыс материалдары
43.9 Өзге де азық-түліктік емес 

тауарлар
Бақылау сомасы

10.2. Сіздің үй шаруашылығыңыз көрсеткен қызметтен Сізге қанша ақша түсті?
Кодтар Қызмет түрлері Пайда

(таза)
(теңге)

Қызмет 
көрсетуге 

шығын кеткен 
бағалаңыз

(теңге)
А Б 1 2

073 Көлік қызметі
44.1 Құрылыс, жөндеу-құрылыс қызметтері
44.2 Сауда 
4431 Киім мен аяқкиім тігу жəне оны жөндеу
09421001  Фотосуреттер дайындау
121110 Шаштараздар мен сұлулық салондары
4439 Жеке қызметтің басқа түрлері
444 Тұрмыс құралдары мен метал бұйымдарын жөндеу
85 Білім беру саласындағы қызметтер
86 Денсаулық сақтау саласындағы қызметтер
445 Тұрғын үйді жалға беру
446 Жерлерді, ауыл шаруашылығы техникаларын жалға 

беру
45 Жеке көлік құралдарын жөндеу жəне техникалық қызмет 

көрсету
54 Өзге де қызметтер
Бақылау сомасы

11. Үй шаруашылықтарының табыстары
Интервьюер! Жасы 15-ке толмағандарға пікіртерім жүргізбеңіз. Алдымен бақылау кар-

точкасынан үй шаруашылығы мүшесінің нөмірін жазып алыңыз, бірақ пікіртерім кезінде 
респонденттерді атымен атаңыз.

11.1. Егер Сіздің үй шаруашылығыңыздың мүшелері тоқсан ішінде қандай да бір та-
быс тапқан болса, сомасын көрсетіңіз?

Кодтар Табыстың түрлері Тоқсандағы сомасы, 
теңгемен

үй шаруашылығы мүшесінің 
нөмірі

А Б
1111 Жалдану бойынша жұмыстан түсетін табыс
1112 Өзін-өзі жұмыспен қамтудан түсетін табыс
11121 оның ішінде:

ауыл шаруашылығы өнімінен түсетін табыс
11211 Жасы бойынша зейнетақы
11212 Стипендия
112131 Атаулы əлеуметтік көмек
112132 Тұрғын үй көмегі
112141 Балалы отбасыларға мемлекеттік жəрдемақы
112142 Мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы
112143 Арнайы мемлекеттік жəрдемақы
112149 Мемлекет беретін трансферттің басқа да түрлері
21221 Заттай түрдегі əлеуметтік трансферттер
11222 Алименттер
12 Жылжымайтын мүлікті сатудан түсетін табыс
13 Жеке жəне үй мүліктерін сатудан түсетін табыс
1191 Жекеменшіктен түсетін табыс (дивидендтер, та-

быстар бойынша пайыздар, гонорарлар)
49 Тұрғын үйді жалға беруден табыс
50 Жерлерді, ауыл шаруашылығы техникаларын 

жалға беруден табыс
19 Өзге де ақшалай түсімдер
21222 Дотациялар мен жеңілдіктер
Бақылау сомасы

12. Қарыз қаражаты 
12.1. Тоқсан ішінде Сіз қандай да бір кредит алдыңыз ба? Иə - 1 12.2

Жоқ - 2 12.3
12.2. Кредиттің сомасы қандай, (теңге)? 

  
12.3. Сізде тоқсанның басында немесе ағымдағы тоқсанда болған 
тоқсанда қандай да бір кредитті өтеуге қандай да бір соманы төлей 
алдыңыз ба? 

Иə - 1 12.4
Жоқ - 2  12.5

12.4. Төленген сома қандай (теңге)?   
 

12.5. Сізге тоқсанның басында болған қандай да бір жинақ 
ақшаңызды пайдалануға тура келді ме? 

Иə - 1 12.6
Жоқ - 2  12.7

12.6. Пайдаланылған жинақ ақшаңыздың  
 сомасын көрсетіңіз, (теңге)

12.7. Тоқсан ішінде Сіз қарызға ақша алдыңыз ба? Иə - 1  12.8
Жоқ - 2  12.9

12.8. Сомасы қандай (теңге)?    
12.9 Сіз тоқсанның басында немесе ағымдағы тоқсанда болған 
қандай да бір қарызды қайтардыңыз ба? 

Иə - 1  12.10
Жоқ - 2  12.11

12.10. Сіз қандай соманы қайтардыңыз (теңге)?   
12.11. Қарыз немесе кредит қандай мақсат үшін алынды?
Үй құрылысы 1
Үй, пəтер, саяжай, жер сатып алу 2
Тамақ өнімдерін сатып алу 3
Өз ісін ашу 4
Білім 5
Ұзақ тұтынатын тауарларды сатып алу 6
Денсаулық сақтау қызметтерін төлеу, дəрі-дəрмектер сатып алу 7
Коммуналдық қызметтер бойынша берешекті өтеу 8
Басқасы 9
12.12. Кредиттің (қарыз қаражатының) түсу көздері қандай?
Шағын кредит беру ұйымдары 1
Коммерциялық банк 2
Шағын кəсіпкерлікті дамыту қоры 3
Үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар 4
Халықаралық ұйымдары 5
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Қаржы орталығы 6
Дара тұлға 7
Ломбард 8
Басқасы 9

Мен Сізге көрсеткен ынтымақтастығыңыз бен көмегіңіз үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің атынан алғысымды айтамын!

Мен келесі жолы _________________ келемін.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 167 бұйрығына 8-қосымша

«Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары бойынша тоқсан сайынғы 
сұрақнама» (коды 645103004, индексі D 004, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары жөнінде тоқсан сайынғы 
сұрақнама» (коды 645103004, индексі D 004, 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 «Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары 
бойынша тоқсан сайынғы сұрақнама» (коды 645103004, индексі D 004, кезеңділігі тоқсандық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – Тоқсандық 
сұрақнама) толтыруды нақтылайды.

2. Осы нысанды толтыру кезінде қолданылатын ұғымдар:
1) жалдамалы жұмыспен қамтылудан түскен табыс – жалақы (айлықақы); жалақыға 

үстемақы; ақшалай жəне заттай түрдегі көтермелеу төлемдерінің барлық түрлері; қаламақы; 
сыйлықақылар; пайдадан түскен жəне науқастық қағаз бойынша төлемақылар. Жеке тұлғаларда 
жалдану бойынша жұмыс істейтін үй қызметшілері, бала күтушілер, үй жинаушылар, аспаздар, 
бағбандар, хатшылар да жалдамалы қызметкерлерге жатады;

2) өзін-өзі жұмыспен қамтудан түскен табыс – жеке өзі үшін немесе оның отбасы мүшелеріне 
қатысты өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардан түскен табыс. Өзін-өзі жұмыспен қамтығаннан 
түскен табысқа мүліктен пайыз түріндегі табыс, дивиденділер, рента жəне басқа да жеке 
меншіктен түскен табыс түрлері, сондай-ақ сыйлықтар мен əлеуметтік көмек кірмейді. 

3) супервайзер – үй шаруашылықтарына зерттеу жүргізуді қамтамасыз ететін жəне 
интервьюерлердің жұмысына бақылауды жүзеге асыратын статистика департаментінің 
қызметкері.

3. Байқауға тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп зерттеуге қатысатын 
барлық үй шаруашылықтары жатады. Үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары 
бойынша тоқсан сайынғы (сəуірде, шілдеде, қазанда, қаңтарда) сұрақнаманы пікіртерімді 
жүргізуге уəкілетті адам (бұдан əрі – интервьюер) жүргізеді.

Респондент ретінде үй шаруашылығының басшысы немесе үй шаруашылығының 
басқаларға қарағанда шаруашылықпен көбірек айналысатын жəне үй шаруашылығының басқа 
мүшелерінің шығыстары туралы білетін мүшесі болады.

Тоқсандық сұрақнаманы толтыру кезінде интервьюер Шығыстарды жəне табыстарды 
есепке алу журналын (индексі D 005) (бұдан əрі – Журнал) пайдаланады. Журналда көрсетілген 
барлық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер «Мақсаттар бойынша жеке тұтыну жіктеуішіне 
тауар айқындамаларының номенклатурасына» (бұдан əрі – МЖТЖТН) сəйкес кодталады жəне 
Тоқсан сайынғы сұрақнамаға ауыстырылады.

4. Титулдық парақта «Аумақтың атауы» тармағында облыстың (қаланың), ауданның 
(қаланың) жəне ауылдық елді мекеннің атауы жазылады. 2-ден бастап 5-ке дейінгі тармақтар 
супервайзерлер интервьюерлерге ұсынған зерттелетін үй шаруашылықтарының тізімдерінде 
көрсетілген деректемелерге сəйкес толтырылады. 7-тармақ бойынша үй шаруашылығын 
аралау нəтижесінің коды қойылады.

5. «Киімге, матаға жəне аяқкиімге, тоқсан ішіндегі үй тұрмысындағы заттарға, тұрмыстық 
техникаға, жиhаздарға жəне басқа да жұмсалған шығыстар» 1-бөлімі келтірілген тауар топтары 
бойынша шығыстар жазбаларына арналған.

«Код» бағанында тауарларды кодтау МТЖТН негізінде жүзеге асырылады. «Тауарлардың 
атауы» Б бағанында зерттелетін тоқсандағы сатып алынған тауарлардың атауы жазылады.

1-бөлімде «Сатып алу мақсаты» бағанында ұсынылған жауап нұсқалардың біреуін таңдап, 
дөңгелетіп қоршалады, «Басқа» нұсқасына салтанаттық жəне салт-жоралық іс-шараларды 
өткізумен байланысты сатып алулар жəне жоғарыда аталмаған өзге де мақсаттар жатады.

«Сома (теңге)» 2-бағанында сатып алу құны бүтін сандарда көрсетіледі.
«Бақылау сомасы» жолы бойынша барлық жолдар бойынша қорытынды сома қойылады.
Бұл бөлімде «Киім-кешек дайындауға арналған материалдар» тауарлар тобында киім 

тігу жəне дайындау үшін пайдаланылатын материалдарды (мата, тері, былғары жəне т.с.с.) 
сатып алу ескеріледі.

«Киімнің басқа да бөліктері жəне киім акссесуарлары» тобында бас киім, қолғап, мойынтақ, 
белбеу жəне тағы сол сияқтыларды сатып алуға шығыстар ескеріледі.

Осы бөлімде «Демалуға, спорт, бағбандыққа арналған басқа да тауарлар мен жабдықтар 
жəне үй жануарлары» тауарлар тобында малдан басқа үй жағдайында ұсталатын үй 
жануарларын (ит, мысық, құстар, балықтар) сатып алулар ескеріледі. Сонымен қатар оларды 
ұстауға арналған заттар (иттерге арналған қарғыбаулар, тұмылдырықтар, балықтарға арналған 
аквариумдер, мысықтарға арналған себеттер, ыдыстар), тамақ, ветеринариялық препараттар 
есепке алынады. 

«Үй керек-жарақтарының ұсақ-түйек заттары» тауарлар тобында күнделікті сұранысқа ие 
азық-түліктік емес тауарларын сатып алуға шығыстар (сіріңке, ыдыс жуатын шүберектер мен 
губкалар, шегелер, сыпыртқы, щеткалар) ескеріледі.

6. «Тұрғын үй-коммуналдық қызметтеріне жəне отын шығыстары» 2-бөлімі үй 
шаруашылығының иелігіне жататын барлық тұрғын үйлер (саяжайды қоса алғанда) үшін тұрғын 
үй-коммуналдық қызметтері жəне отын шығыстары төлемдеріне шығыстарды жазуға арналған. 
Егер үй шаруашылығының орталықтан жылытуға қосылған үйі болса жəне ағаш отындармен жы-
лытылатын саяжайы болса, онда «орталықтан жылыту» жəне «ағаш отын» жолы толтырылады.

Егер үйді жылыту жылу электр станциясы немесе қазандықтар көмегімен жүзеге асырылса, 
орталықтан жылытумен жабдықталған болып саналады.

«Сұйытылған газ» жолында тамақ əзірлеуге жəне басқа да қажеттіліктер үшін 
баллондардағы газды сатып алуға жұмсалған шығыстар жазылады.

«Тарату желілері бойынша тасымалданатын газ» жолында сонымен қатар газ 
жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуге төлемдер кіреді.

«Домофон» жолында домофон орнатуға жұмсалған төлемдер енгізіледі.
«Басқа қызметтер» жолында ПИК (Пəтер иелерінің кооперативі) қызмет көрсетулеріне 

тұрақты төлемдері, жалпы үйлік есептегіштерге техникалық қызмет көрсетуге төлем ескеріледі.
Егер тұрғын үй-коммуналдық қызметтеріне төлем жалдау ақысына қосылған болса, онда 

бұл сома «Негізгі тұрғын үйді нақты жалдау ақысы» жолында бұл сома есепке алынады жəне 
де басқа жолдарда көрсетілмейді.

7. «Байланыс қызметтеріне жұмсалған шығыстар» 3-бөлімінде «қалааралық қоңырау 
шалу (республика ішінде)» жолына сонымен қатар байланыс бөлімшелерінен сөйлесулеріне 
ақы төлеу енгізіледі.

«Пошта қызметтері» жолында поштаның қызметтерінің барлық түрлері есепке алынады: 
почта маркаларын сатып алуды қоса, жіберілімдер, бандерольдар, хаттар, ақша аударымдары 
жəне басқа да қызметтер.

«Телефонға абоненттік төлем» жолына телефонмен сөйлесулерге мерзімдік төлемдер 
де қосылады.

«Ұялы байланыс» жолында ұялы байланыс қызметтеріне, оның ішінде біржолғы карталарды 
сатып алуға жұмсалған шығыстар кіреді.

«Кабельдік телевизия» жолына цифрлық телевизияға (ID TV) төлем де қосылады.
«Спутниктік телевизия» жəне «кабельдік телевизия» жолдарында спутниктік антенналарды 

жəне кабельдік телевизияны орнатуға жұмсалған төлемдер есепке алынады.
8. «Білім алуға байланысты шығыстар» 4-бөлімінде балабақша үшін төлемдерде 

балабақшадағы қосымша сабақтарға жұмсалған (мысалы, ағылшын тілін оқу) шығыстар 
есепке алынады.

Мектептен тыс үйірмелер, əн сабақтары, репетиторлық қызметтерге шығыстар бұл бөлімге 
енгізілмейді, себебі оларды есепке алу тоқсан сайынғы сұрақнаманың «Жеке жəне өзге де 
қызметтерге шығыстар» бөлімінде жүргізіледі.

«Студенттер үшін бейресми шығыстар» жəне «оқушылар үшін бейресми шығыстар» 
жолдарында гүлдер мен сыйлықтар сатып алу шығыстары, мектеп қорына жарналар, 
мұғалімдерге төлемдер жəне де білеммен байланысты өзге де бейресми шығыстар кіреді.

«Ересектерге арналған білім» жолында шет тілдері курстары, бухгалтерлік есеп, хатшы-
референт, компьютерлік курстары оқуына арналған шығыстар кіреді.

Оқушының арқаға асатын сөмкесі мен жолдорбаларын, мектеп киімін, кеңсе тауарларын 
сатып алу бұл бөлімге қосылмайды, өйткені оларды есепке алу Тоқсан сайынғы сұрақнаманың 
«Киімге, матаға жəне аяқкиімге, үй тұрмысындағы керек-жарақтарға, тұрмыстық техникаға, 
жиһазға жəне басқа да азық-түліктік емес тауарларға тоқсандағы шығыстар» бөлімінде 
жүргізіледі.

1-бағанда интервьюер əрбір шығыс түрі бойынша оның бар-жоғы туралы нақтылайды 
жəне тиісті жолда соманы қояды.

9. «Денсаулық сақтаумен байланысты шығыстар» 5-бөліміндегі «Медициналық зертхана 
қызметтеріне» радиологиялық, ультрадыбыстық зерттеулер (УЗО), жалпы қан талдауы, жалпы 
зəр талдауы жəне тағы басқасы зерттеулер кіреді.

«Медбикелер мен акушерлердің қызметіне» қосымша медициналық персоналдардың 
қызметі, массаж, медбикелер мен акушерлердің өзге де қызметтері кіреді.

«Мамандандырылған парамедициналық қызметтерге» инемен емдеу терапевттерінің 
қызметтері, физиотерапевтикалық емдеу, дəстүрлі медицина саласындағы дəрігерлердің 
қызметтері жəне өзге де парамедициналық қызметтер кіреді.

«Денсаулық сақтауға бейресми шығыстар» жолында гүлдер мен сыйлықтар сатып алу 
шығыстар жəне денсаулық сақтаумен байланысты өзге де бейресми шығыстар кіреді.

10. «Жеке жəне өзге де көрсетілетін қызметтерге шығыстар» 6-бөліміндегі «Салт-жоралық 
қызметтерге» ескерткіш орнатуға, əруақтар үшін шамдар сатып алуға, жаназаға, дұға оқуға, не-
келесу, сүндеттеу, шоқындыру, амандық-саулық қызметтері жəне тағы басқа шығыстар кіреді.

«Төлемдер жүргізген үшін ақыға» коммуналдық қызметтер бойынша төлемдер (комиссия) 
жүргізгені үшін ақы кіреді.

«Мектептен тыс сабақтарға» мектептен тыс бейнелеу өнері, əн, би сабақтарына; жас 
техниктер үйірмесіндегі жəне басқа да сабақтарға жұмсалған шығыстар кіреді.

«Кешенді демалысты ұйымдастыруға» Түркияға, Қытайға жəне басқа да елдерге демалуға 
арналған шығыстар, экскурсияларға жəне демалыс үйлеріне, балаларға арналған демалыс 
лагерьлеріне жолдамалар енгізіледі. 

«Мейрамхана, дəмхана жəне осыған ұқсас мекемелерде» көрсетілген қоғамдық 
тамақтандыру объектілерінде салтанатты жəне салт-жоралық шараларды жүргізуге шығыстар 
енгізіледі.

«Үй жануарларын күту бойынша қызметтерге» арнайы шаштараздарда иттерді жуу, қылын 
қидыру, үй жануарларын емдеу бойынша ветеринарлық емдеу қызметтер, ауруға қарсы екпелер 
кіреді. Осы бөлімде малдар үшін ветеринарлық қызметтерге шығыстар есепке алынбайды, 
себебі аталған шығыстарды есепке алу тоқсан сайынғы сұрақнаманың «Өсімдік жəне мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру» 9-бөлімінде қамтылады.

6.2-сұрақта «Бюджетке өзге де төлемдер» жолы төлемдердің келесі түрлерін қамтиды: 
кəсіпкерлік қызметке патент сатып алу, мемлекеттік баждар, əкімшілік айыппұлдар жəне 
басқа да төлемдер.

6.3-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалынып, белгіленеді. «Иə» деп жауап берген 
жағдайда 6.4-сұрақ қойылады, «жоқ» деп жауап берген жағдайда келесі бөлімге өту жүзеге 
асырылады.

6.4-сұрақта бір тоқсандағы алименттерді өтеуге кеткен ақшалай шығыстар сомасы 
теңгемен қойылады.

11. «Көлік қызметтеріне шығыстар» 7-бөлімінде «жиһаздарды, жүктерді тасымалдау» жо-
лында көлік құралдарының барлық түрлерін: автомобиль, теміржол, əуе, су, көлік-арба жалдау 
есептеледі. Бұл жолда қала ішінде жəне елді мекендерде, сонымен қатар олардан тысқары 
жерде көлік құралдарын жалдау шығыстары көрсетіледі.

12. «Трансферттер жəне көмек» 8-бөлімінде трансферттер жəне көмек туралы ақпараттар 
көрсетіледі.

8.1-сұрақта басқа үй шаруашылықтарына берілген трансферттер тізбесі келтірілген.
Егер көмек заттай түрде берілсе, онда 1-бағанда нарық бағасы бойынша бағалауды 

теңгемен жүргізіледі.
Екі рет есепке алудан сақтану мақсатында жəне бұл бөлімнің мақсаты үй шаруашылығы 

көрсеткен көмектің түрі мен көлемі туралы деректер алу болғандықтан, «басқа» трансферттер 
жолында Тоқсан сайынғы сұрақнаманың 1-бөлімде сый ретінде есепке алынған сыйлық 
үшін сатып алынған азық-түліктік емес тауарлар, сонымен қатар Күн сайынғы шығыстарды 
есепке алу күнделігінің (индексі D 003) 1-бөлімінде есепке алынған азық-түлік жəне сусын-
дар көрсетілмейді. 

8.2-сұрақта үй шаруашылығының туыстарынан жəне достарынан алынған трансферттер 
тізбесі келтірілген. Мұнда Күнделікті шығыстарды есепке алу күнделігінің (индексі D 003) 
3-бөлімінде көрсетілген сыйға алынған тамақ өнімдері есепке алынбайды. Егер көмек зат-
тай нысанда берілсе, 2-бағанда оның нарықтағы бағасы бойынша құны теңгемен жүргізіледі.

13. «Өсімдік шаруашылығы жəне мал шаруашылығы өнімдерін өндіру» 9-бөлімінде 
үй шаруашылығының жерге қолжетімділігі туралы 9.1-сұрақ зерттелетін барлық үй 
шаруашылығына қойылады. Егер үй шаруашылығының жеке меншігінде жер учаскесі бол-
маса, оны жалға алатын болса, онда оның жер учаскесіне қолжетімділігі бар деп саналады. 
Жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді. «Иə» деп жауап берген жағдайда келесі сұраққа 
көшеді, ал «жоқ» деп жауап берген жағдайда 9.7-сұраққа көшу керек.

9.2-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді. «Иə» деп жауап берген жағдайда 
келесі сұраққа өтеді, «жоқ» деп жауап берген жағдайда 9.4-сұраққа көшеді.

9.3-сұрақтың «Жер учаскесін пайдалануға байланысты өзге де шығыстар» жолына 
сонымен бірге саяжайды ұстауға (суғару, жарықпен қамтамасыз ету, қорғау жəне басқасы) 
кеткен шығыстар да кіреді.

9.4-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді. Жауаптың қандай болғанына 
қарамастан келесі сұраққа көшу жүзеге асырылады. 

9.5-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді. Жауаптың қандай болғанына 
қарамастан келесі сұраққа көшеді.

9.6-сұрақта 2-8 бағандарда есепке алу заттай мəнде (килограмм немесе тоннада, гүлдерден 
басқа) жүргізіледі, бұл ретте жол бойынша біркелкі, ал 9, 10 бағандарда құндық (теңге) өлшем 
бірлігі сақталады.

10-бағаннан басқа барлық бағандарда ақпарат зерттелінетін тоқсанға көрсетіледі, оларда 
бұрын жасалған дайындамалар есепке алынбайды.

9.7-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді. «Иə» деп жауап берген жағдайда 
9.8-сұрақ қойылады, «жоқ» деп жауап берген жағдайда келесі бөлімге көшу жүзеге асырылады.

9.9-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді. «Иə» деп жауап берген жағдайда 
9.10-сұрақ қойылады, «жоқ» деп жауап берген жағдайда келесі 9.11-сұраққа көшу жүзеге 
асырылады.

9.11 жəне 9.12-сұрақтарда ұдайы өндіруге жəне өсіруге арналған тек малдардың төлдерін 
жəне құстарды жəне араларды; сондай-ақ малдардың етке өткізілмейтін түрлерін бұл жұмысқа 
жегілетін жылқылар, есектер, қашырлар жəне тағы басқалар сату есепке алынады. 9.11-сұраққа 
«иə» деп жауап берген жағдайда 9.12-сұрақта сома қойылады. «Жоқ» деп жауап берген 
жағдайда 9.13-сұраққа көшу жүзеге асырылады.

9.13-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді.
9.14-сұрақтың кестелерінде 2-7 бағандар заттай мəнде, ал 8 жəне 9-бағандар құндық 

мəнде толтырылады. 2-8 бағандарда есепті тоқсанға алынған мал шаруашылығы өнімдері 
көрсетіледі, ал 9-бағанда бұдан бұрын өндірілген мал шаруашылығы өнімдерін сатудан түскен 
түсімдер сомасы көрсетіледі.

Ет өндірісі сойыс салмағында есепке алынады, сондықтан үй шаруашылықтары ересек 
малды немесе құсты тірі салмақта өткізген жағдайда мал басы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интернет-порта-
лында орналастырылған «Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын дамытудың 
негізгі көрсеткіштері» жылдық бюллетенінде, ауылшаруашылығы бөлімінде, «Жұртшылық 
шаруашылықтарындағы союға өткізілген мал мен құстың сойыс салмағының шығуы» 
5.3-кестесінде келтірілген қайта есептеу коэффициенттеріне сəйкес етке қайта есептеледі.

Олар бойынша деректер 2–7 бағандарға енгізіледі. 8 жəне 9-бағандарында тірі малды сату 
құны көрсетіледі. Қосымша тағамдық ет өнімдері бұл жағдайда есепке алынбайды, өйткені 
ауыл шаруашылығы статистикасында қолданылатын əдістемеге сəйкес, тірі салмақта өткізілген 
мал тек етке ғана қайта саналады.

14. 10-бөлімде үй шаруашылықтарының сату үшін өндіретін тауарлары есепке алынады.
«Тамақ өнімдері» жолы толтыруға жатпайды.
«Сүт өнімдері» жолында: қаймақ, қатық, айран, қышқыл сүт өнімдері, йогурттар, қымыз, 

шұбат, сүт консервілері есепке алынады. Бұл жолға сүт қосылмайды, өйткені оны «Мал 
шаруашылығы жəне өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру» 9-бөлімінің «Жаңа сауылған 
сүт» 9.14-сұрағында есепке алынады.

«Жаңа пісірілген нан, нан-тоқаш жəне кондитерлік өнімдер» жолына нан, тандыр нан 
жəне нан-тоқаштың жəне кондитерлік өнімдердің барлық түрлері қосылады; «шұжықтар жəне 
басқа ет өнімдері» жолына үй шұжықтары, қазы, шұжық, жая, қарта, сало (шпик), бұқтырма, 
ет консервілері; «басқа тамақ өнімдері» жолына кептірілген жемістер, ауланған балықтар, 
саңырауқұлақтар жəне жоғарыдағы жолдарға қосылмаған басқа тамақ өнімдері кіреді.

Тұтыну тауарларын өндіру құны сатып алушының бағасымен (нарық бағасында) есепке 
алынады.

10.2-сұрақта «Сауда» жолында алыпсатарлардың сүтті, етті, көкөністерді жəне басқа 
ауыл шаруашылық өнімдерін, сондай-ақ үй шаруашылығында дайындалған тамақтарды жəне 
сусындарды сатудан түскен кірісті қоса алғанда, азық-түлік жəне азық-түліктік емес тауарларды 
сатудан түскен таза табыс есепке алынады.

«Білім беру саласындағы қызметтер» жолына репититорлық жəне өзге де білім беру 
қызметтері кіреді.

«Денсаулық сақтау саласындағы қызметтер» жолына массаж, екпелер жəне басқалар 
жатады.

«Тұрғын үйді жалға беру» жолына үйді, сонымен қатар тұрған емес (өндіріс) үй-жайларды: 
гараждар, қойма орындарын жалға беруден түскен көрсетілген қызметтер үшін табыс пен 
шығыстар кіреді.

15. 11-бөлімде ағымдағы тоқсанға 15 жас жəне одан адам үлкен үй шаруашылығының 
əрбір мүшелерінің табыстары туралы ақпарат көрсетіледі. Оның ішінде үй шаруашылығы 
құрамын бақылау карточкасынан (индексі D 008) уақытша кеткен 33, 36, 37, 39 кодтарымен 
жəне уақытша келген 43, 46, 47 жəне 49-кодтарымен адамдар сұралады.

Өзін-өзі жұмыспен қамтудан түскен табыстарда «Тауарлар мен қызметтерді өндіру» 
бөлімінің 10.1-сұрағының 2 жəне 3-бағандарында көрсетілген меншікті өндірісінің өнімдерін 
сатудан түскен табыстар есепке алынады.

«Мал шаруашылығы жəне өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру» 9-бөлімінен ауыл 
шаруашылығы өнімдерін сатудан түскен табыс та өзін-өзі жұмыспен қамтудан түскен табысқа 
жатады.

«Атаулы əлеуметтік көмек» жолында облыстарда, (республикалық маңызы бар қалада, 
астанада) белгіленген, орта есеппен жан басына шаққандағы айлық табысы кедейліктің шегінен 
төмен адамдарға (отбасыларға) мемлекеттің ұсынған ақшалай түрдегі төлемі есепке алынады.

«Тұрғын үйлік көмек» жолында мемлекеттің ақшалай төлем немесе аз қамтылған 
отбасылардың дербес шоттарына аударылған ақшалай қаржаттар түріндегі, осы мақсатқа 
арналған шығыстардың белгіленген шекті ұйғарымды үлесінен асатын коммуналдық 
қызметтерге кеткен шығыстары көрсетіледі.

«Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жəрдемақылар» жолында 18 жасқа дейінгі 
балалары бар отбасыларға, бала 1 жасқа толық толғанға дейiн оның күтiмiне мүгедек баланы 
тəрбиелеп отырған, сонымен қатар облыстарда (республикалық маңызы бар қалада, астанада) 
белгіленген жан басына шаққандаға орташа айлық табысы азық-түлік қоржыны құнынан төмен 
аз қамтылған отбасыларға мемлекеттiң төлейтін жəрдемақылары есепке алынады.

«Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша жəне жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар туралы» 
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңына сəйкес (бұдан əрі – Заң) 
мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақының үш түрі қарастырылған:

мүгедектiгi бойынша (мүгедектігі жəрдемақы мөлшері сəйкес Заңның 12-бабына; 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша (асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 

ең жоғарғы мөлшері сəйкес Заңның 16-бабына;
жасына байланысты (жасына байланысты əлеуметтiк жəрдемақының мөлшері Заңның 

18-бабына сəйкес).
Заңның 18-бабына сəйкес қызметтік мiндеттерiн атқару немесе əскери қызметтен өту 

кезiнде қаза тапқан немесе жаралану, контузия, мертiгу, науқастануы салдарынан қайтыс 
болған əскери қызметшiлердiң, Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары мен бұрынғы 
Мемлекеттiк тергеу комитетi қызметкерлерiнiң отбасы мүшелерiне жəрдемақының мөлшерi 
отбасының еңбекке жарамсыз (2015 жылғы 1 шілдеден бастап) əрбiр мүшесiне 0,25 ЕТКД 
деңгейiне, бiрақ отбасының барлық мүшелерiне 2,56 ЕТКД аспайтын мөлшерде көбейтiледi.

Зейнетақының ең төмен мөлшері мен ЕТКД шамасы тиісті қаржылық жылға республикалық 
бюджет туралы заңмен жыл сайын бекітіледі.

Егер интервьюерде бұл зейнетақы немесе жəрдемақының төлем мөлшері бойынша 
күмəн туса, əдепті түрде респонденттің зейнетақы куəлігінде қандай түрі көрсетілгеніне 
қызығушылық танытады.

«Зейнетақы» жолына жасы бойынша азаматтық, сонымен қатар қарулы күштер 
құрылымдары зейнеткерлерінің алатын сомасы қосылады. Зейнетақылар бойынша деректер 
міндетті түрде ең төмен зейнетақы мөлшерімен салғастырылады.

Заңға сəйкес жасына байланысты жəрдемақы азаматтарға зейнетақы төлемдерiне құқығы 
болмаған жағдайда белгiленген жасқа жеткен кезде «Біріңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 
акционерлік қоғамынан тағайындалады. Осыған байланысты олар бойынша деректерді 
«мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыларға» енгізіледі.

Егер зейнеткер банктегі дербес шот арқылы зейнетақыны алса, бірақ бұл қаржы шығыс 
бөлігінде пайдаланылмаған болса, оны міндетті түрде табыстарда көрсетіледі. Ақша шоттан 
алынған жағдайда, онда екі рет есептемеу үшін, олар тек шығыс бөлігінде көрсетіледі.

«Арнайы мемлекеттік жəрдемақы» жолында келесі арнайы мемлекеттік жəрдемақы 
түрлері қамтылады:

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына;
Ұлы Отан соғысының мүгедектерiне;
Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер 

мен кепілдемелер;
Ұлы Отан соғысының мүгедектерiне теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен 

кепілдемелер;
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабарсыз кеткен) жауынгерлердiң ата-

аналарына жəне екiншi рет некеге тұрмаған жесiрлерiне;
Ауғанстанда немесе соғыс қимылдары жүргiзiлген басқа мемлекеттерде соғыс қимылдары 

кезiнде қаза тапқан (хабарсыз кеткен) немесе жаралану, контузия алу, мертiгу, ауру салдарынан 
қайтыс болған əскери қызметшiлердiң отбасыларына;

бейбiт уақытта əскери қызмет атқару кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) əскери 
қызметшiлердiң отбасыларына;

қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң 
отбасыларына;

Чернобыль АЭС-дағы апаттың, азаматтық немесе əскери мақсаттағы объектiлеріндегi 
жəне басқа да апаттар мен авариялардың зардаптарын жою кезiнде қаза тапқандардың 
отбасыларына;

сəулелену аурулары салдарынан қайтыс болғандардың немесе қайтыс болған 
мүгедектердiң, сондай-ақ қайтыс болуы Чернобыль атом электр станциясындағы апат 
жəне басқа да радиациялық апаттар, азаматтық немесе əскери мақсаттағы объектiлерде 
болған авариялар жəне ядролық сынақтар əсерiне белгiленген тəртiпке байланысты болған 
азаматтардың отбасыларына;

қайтыс болған соғыс мүгедектерiнiң жəне соларға теңестiрiлген мүгедектердiң əйелi 
(ерi), сондай-ақ қайтыс болған соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын 
əрекет жасаушылардың, «Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен немесе «Қоршаудағы 
Ленинградтың тұрғынына» белгiсiмен марапатталған азаматтардың, жалпы сырқаттанудың, 
еңбекте мертiгудiң жəне басқа да себептердiң (құқыққа қарсыларын қоспағанда) салдарынан 
мүгедек деп танылғандардың екiншi рет некеге отырмаған əйелiне (ерiне);

Кеңес Одағының Батырларына, үш дəрежелi Даңқ ордендерiнiң иегерлерiне, «Қазақстанның 
ғарышкер-ұшқышы» құрметтi атағына ие болған адамдарға;

Ұлы Отан соғысына қатысқандардың ішінен Социалистік Еңбек Батырларына;
Социалистiк Еңбек Батырлары, үш дəрежелi Еңбек Даңқы ордендерiнiң иегерлерiне;
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз əскери қызметi 

үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен жəне медальдарымен марапатталған адамдарға, 
сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс 
iстеген (əскери қызмет өткерген) жəне Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық 
еңбегi мен мiнсiз əскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен жəне медальда-
рымен марапатталмаған адамдарға;

1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-дағы апаттың зардаптарын жоюға 
қатысушылардың, қоныс аудару күнiнде құрсақта болған балаларды қоса алғанда, оқшаулау 
жəне көшiру аймағынан қоныс аударылғандардың (өз еркiмен кеткендердiң) жəне Қазақстан 
Республикасына қоныстанғандардың қатарындағы адамдарға;

I, II, III топтағы мүгедектерге;
он алты жасқа дейiнгi мүгедек балаларға;
бiрiншi, екiншi, үшiншi топтағы мүгедек балаларға;
«Алтын алқамен», «Күмiс алқамен» марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын 

алған, сондай-ақ I жəне II дəрежелi «Ана даңқы» ордендерiмен марапатталған көп балалы 
аналарға;

бiрге тұратын төрт жəне одан көп кəмелетке толмаған балалары, оның iшiнде кəмелеттiк 
жасқа толғаннан кейiн олар оқу орнын бiтiретiн уақытқа дейiн (көп дегенде жиырма үш 
жасқа толғанға дейiн) орта, техникалық жəне кəсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беретiн 
ұйымдарда, жоғары оқу орындарында күндiзгi оқу нысанында оқитын балалары бар көп ба-
лалы отбасыларға;

саяси қуғын-сүргiн құрбандарына, мүгедек болып қалған немесе зейнеткер болып табы-
латын саяси қуғын-сүргiннен зардап шеккен адамдарға;

Қазақстан Республикасына сiңiрген ерекше еңбегi үшiн зейнетақы тағайындалған 
адамдарға.

«Мемлекеттен трансферттердің басқа түрлері» жолында келесі төлемдер есепке алынады:
үйінде тəрбиеленетін жəне оқитын мүгедек-балаларды материалдық қамтамасыз ету;
азаматтарды жерлеуге берілетін жəрдемақы;
саяси қуғын-сүргін құрбандарына жəне басқаларына ақшалай өтемақы.
«Заттай нысандағы əлеуметтік трансферттер» жолында жергілікті бюджеттен жұмыс орны 

бойынша жəне басқа қаржыландыру көздерінен (əкімдіктерден, ардагерлер кеңесінен жəне 
басқасынан) біржолғы төлемдер көрсетіледі.

«Жылжымайтын мүліктен түскен табысқа» үйді, пəтерді, саяжайды жəне жер телімдерін 
сатудан түскен табыстар, саяжайды бұзудан жəне басқа төлемдер кіреді. 

«Жеке жəне үй мүлкін сатудан түскен табыстарға» көлік құралдарын, киім-кешекті, зергерлік 
бұйымдар мен өзгелерді сатудан түскен табыс есепке алынады.

«Жеке меншіктен түскен табыс» жолында бағалы қағаздардан немесе акциялардан 
дивиденділер, ақшалай салымдар бойынша пайыздар, авторлық гонорарлар ескеріледі;

«Дотациялар мен жеңілдіктер» жолында үй шаруашылықтарының дотациялар жəне 
жеңілдіктер алған белгілі сомасы:

тамақтануға (толық немесе ішінара);
қоғамдық көлікке арналған жолақыға;
автокөлікте, қалааралық, теміржол, əуе, теңіз жəне өзен жолаушылар көлігіне арналған 

жолақыға;
демалыс үйлеріне, санаторийлерге, балалар үшін демалыс лагерлеріне жолдамаларға;
дəрі-дəрмектерге;
тісті протездеуді қоса алғанда, медициналық қызмет көрсетуге;
мектепке дейінгі мекемелерде балаларды ұстауға, балаларды оқытуға;
кəсіптік білім алуға;
мəдени-спорттық іс-шараларға;
тұрғын үйге, отынға ақы төлеуге;
мал, жемшөп сатып алуға;
арнаулы киімге, киіндіруге;
дотациялар жəне жеңілдіктердің басқа да түрлері көрсетіледі.
16. Пікіртерімді бітірген соң интервьюер қандай да бір сұрақтар қалып кетпегендігіне 

көз жеткізу үшін Тоқсандық сұрақнаманы қайта қарап шығады жəне респонденттерге 
ынтымақтастығы жəне көмектескендері үшін міндетті түрде алғыс білдіреді. Интервьюер үй 
шаруашылығынан тыс жерде нысанды қайта қарап шығады, егер қандай да бір сəйкессіздік 
тапса, онда қайта үй шаруашылығына жүгінеді (жеке немесе телефонмен) жəне жеткіліксіз 
ақпаратты анықтайды.

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
              комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық        2017 жылғы 10 қарашадағы
байқаудың статистикалық нысаны      № 167 бұйрығына 9-қосымша
 

Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz интернет-
ресурсына орналастырылған
Статистикалық нысан 
коды 645103004

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

D 005

Тоқсандық
Ұсыну мерзімі –19 қаңтар
20 сəуір,  20 шілде, 22 қазан

Тоқсан сайынғы шығыстар мен 
табыстарды есепке алу журналы

Есепті кезең     тоқсан   жыл

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы ____________________________________________

2. АƏОЖ1 бойынша елді мекеннің коды1            

3. Елді мекен типінің коды (1-қала, 2-ауыл)  

4. Үй шаруашылығының коды  

5. Пікіртерім жүргізуге уəкілетті адамның    
 (бұдан əрі – интервьюер) коды

 Басталуы   күні    айы   жылы
 
 Аяқталуы    күні    айы   жылы

Ескертпе:
1 Əкімшілік-аумақтық обьектілер жіктеуіші ҚР ҰҚ 11-2009

1. Шығыстар 
1.1 Киімге, маталарға шығыстар

Тоқсанның 1-ші айы Тоқсанның 2-ші айы Тоқсанның 3-ші айы
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)

 
1.2 Аяқкиімге шығыстар

Тоқсанның 1-ші айы Тоқсанның 2-ші айы Тоқсанның 3-ші айы
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)

1.3 Үй тұрмысындағы заттарға, тұрмыстық техникаға, жиһазға жəне басқа да 
тауарларға шығыстар2 

Тоқсанның 1-ші айы Тоқсанның 2-ші айы Тоқсанның 3-ші айы
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
тауарлардың 

атауы
сома 

(теңге)
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(Соңы 31-бетте) 

(Жалғасы. Басы 25-29-беттерде) 

Ескертпе:
2 Бұл бөлімде маталарға, үлбірге, былғарыға, бас киімдерге, биялайларға, мойынтақтарға, 

белбеулерге, бояуларға, тұсқағаздарға, цементке, көрпелерге, жастықтарға, төсек-орындарына, 
дастарқандарға, сіріңкелерге, электр батарейкаларына, электр шамдарына, газеттерге, 
журналдарға, ыдысты жууға арналған құралдарға, ыдысты жууға арналған шүберектер 
мен губкаларға, ванна мен раковиналарды тазалауға арналған құралдарға, ағартқыштарға, 
кір сабындарға, жуғыш ұнтақтарға, сусабынға, бетке жəне қолға арналған кремдерге, 
дезодорантқа, қырынуға арналған заттарға, тіс пастасына, тіс щеткасына, иіс сабынға, 
балалар сабынына, ерін далабына, иіссуға, шашқа арналған бояуға, дəретхана қағазына, 
төсемелерге, кішкене үшкіл жаялықтарға, басқа да жеке гигиена тауарларына, фармацевтік 
өнімдеріне (дəрі-дəрмектерге), емдеу жабдықтары мен аппараттарына (көзілдірік,балдақ жəне 
басқасы), шприцтерге, дəрігерлік бинтке, шегелерге, сыпырғыштарға, щеткаларға, қайықтарға, 
моторларға, желкендерге жəне үйден тыс жерде демалуға арналған басқа да тауарларға, 
CD, DVD дискілерге, жазу үшін дискілерге, өзге де жазып алатын материалдарға, ойындарға, 
ойыншықтарға, тренажерлерге, шаңғыға, доптарға, шатырларға, ракеткаларға, қармақтарға, 
мангалдарға, гүлдерге жəне өсімдіктерге, үй жануарларына жəне оларға арналған азықтарға, 
зергерлік бұйымдарға, сағаттарға, сөмкелерге, шамадандарға, рюкзактарға, шиландарға, 
əмияндарға, балалар арбаларына, қол шатырларға жəне басқа да тауарларға жұмсалған 
шығыстарды жазуды ұмытпаңыз

1.4 Тұрғын үй-коммуналдық қызметтеріне жəне жанармайға шығыстар 
Тауарлардың жəнек көрсетілетін қызметтердің 

атауы
Сома (теңге)

тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Суық су
Ыстық су
Лифт
Кəріз 
Қоқысты жинау
Электр энергиясы
Орталықтан жылыту
Тарату желілері бойынша тасымалданатын газ
Сұйытылған газ үшін төлем 
Тұрғын үй-жайларды жылытуға арналған сұйық отын
Тұрғын үй-жайларға жарық беруге арналған сұйық 
отын
Тас көмір
Ағаш
Шымтезек
Қатты отынның өзге де түрлері
Домофон
Тұрғын үй үшін нақты жалгерлік төлем
Тұрғын үймен байланысты басқа да көрсетілетін 
қызметтер (Пəтерлер меншік иелерінің кооперативі 
төлемдері (ПИК), ғимаратты жөндеу жəне ұстау бой-
ынша алымдар жəне басқалар)

1.5 Байланыс қызметтеріне шығыстар
Көрсетілетін қызметтердің атауы Сома (теңге)

тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Почта қызметтері (почта маркаларын сатып 
алуын қоса, жіберілімдерді, бандерольдарды, 
хаттарды жіберу)
Телефон үшін абоненттік төлем (телефонмен 
сөйлескені үшін мерзімді төлемді қоса)
Қалааралық қоңырау шалу (республика ішінде)
Халықаралық қоңырау шалу (республика 
шегінен тыс)
Телеграмма
Интернет байланыс
Радионүкте
Кабельдік телевизия қызметтері
Ұялы байланыс қызметтері
Жер серігі телевизиясы қызметтері
Телефон орнату

1.6 Білім берумен байланысты шығыстар
Тауарлардың жəне көрсетілетін 

қызметтердің атауы
Сома (теңге)

тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің 
қызметтері 
Мектепке дайындық бойынша дамыту 
орталықтарына төлем
Бастауыш білім үшін төлем
Жалпы орта
Кəсіптік орта
Жоғары білім
Студенттерге (оқушыларға) арналған тұрғын 
үйді жалға алу төлемі 
Оқушылар үшін бейресми шығыстар 
(мұғалімдерге сыйлықтар жəне сыныптың 
қорына алымдар)
Студенттер үшін бейресми шығыстар
Ересектерге арналған білім

1.7 Денсаулық сақтаумен байланысты шығыстар
Тауарлардың жəне көрсетілетін 

қызметтердің атауы
Сома (теңге)

тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Амбулаториядағы дəрігер-мамандардың 
қызметтері
Дəрігерге алғашқы қаралу
Стоматологиялық қызметтер
Медициналық лабораториялардың қызметтері 
(қан, зəр, талдаулары, УЗИ жəне басқасы)

Медбикелер мен акушерлердің қызметтері 
Мамандандырылған парамедициналық 
қызметтер (инемен емдеу, физиологиялық 
емдеу, дəстүрлі медицина саласындағы 
дəрігерлер)
Санаторийлер қызметтері
Стационарлардағы жалпы бейіндегі 
дəрігерлердің қызметтері
Реабилитациялық орталықтардың қызметтері

Күндізгі стационарда емделу

Стационарлардағы дəрігер-мамандардың 
қызметтері
Денсаулық сақтауға бейресми шығыстар 
(сыйлықтар, гүлдер жəне басқасы)

1.8 Жеке жəне өзге де қызметтерге шығыстар
Көрсетілетін қызметтердің атауы Сома (теңге)

тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Тігу
Киімдерді жуу жəне өңдеу
Химиялық тазалау жəне бояу
Киім жөндеу 
Аяқкиімдерді жөндеу жəне жалға беру 
Жиһазды жөндеу 
Тоңазытқыштарды жөндеу
Кір жуатын машиналарды жөндеу
Теле жəне радио аппаратураларын жөндеу
Техникалық қызмет көрсету жəне ақпаратты 
өңдеуге арналған жабдықтарды жөндеу
Өзге де тұрмыстық керек-жарақтарды жөндеу
Сағат жөндеу
Тұрғын үй-жайларды жөндеу жəне қызмет 
көрсету бойынша қызметтер (тұсқағаз 
жұмыстарын орындау, кафелмен қаптау жəне 
басқасы)
Пластикалық терезелерді орнату
Металл есіктерді, терезе торларын орнату
Есептеуіштерді орнату
Кілттерді дайындау
Жеке көлік құралдарына техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу
Автотұрақты жалға алу
Сақтандыру
Құқықтық қызметтер
Бланкілер мен құжаттардың көшірмесін алу 
Төлемдерді өткізу үшін төлемақы (оның ішінде 
коммуналдық қызметтер бойынша)
Ақша аударымдары

Көрсетілетін қызметтердің атауы Сома (теңге)
тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Фотографтардың қызметтері
Фотосуреттердi басып шығару
DVD дискілерді жалға алу
Ерлердің шашын қию
Əйелдер залындағы сəнді шаш үлгісі
Шаштараздар мен сұлулық салондарының өзге 
де қызметтері
Моншалар, сауна
Спорт кешендерінің қызметтері (бассейн, тре-
нажер залы, боулинг жəне басқасы)
Ойын-сауық паркі 
Кинотеатрлардың қызметтері
Театрлардың қызметтері
Концерт залдарының қызметтері
Цирк қызметтері
Музейлер жəне көрмелер қызметтері 
Кешенді демалыстарды ұйымдастыру
Мейрамхана, дəмхана жəне осыған ұқсас 
мекемелер
Қонақ үй қызметтері
Репетиторлардың қызметтері
Мектептен тыс сабақтар
Музыка үйрену жөніндегі сабақтар
Автомобильдерді жүргізу сабақтары
Келетiн бала күтушiлерінің қызметтері
Үй жануарларының күтімі бойынша 
көрсетілетін қызметтер
Салт-жора қызметтер
Көрсетілетін қызметтердің басқа да түрлері

1.9 Көлік қызметтеріне шығыстар
Көрсетілетін қызметтердің атауы Сома (теңге)

тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Жолаушылар теміржол көлігі
Теміржол көлігімен жол жүруге оқушылардың 
жолақысы
Теміржол көлігімен жол жүруге студенттердің 
жолақысы
Ішкі қалалық қатынастарда автобуспен жол 
жүру
Автобус көлігімен жол жүруге оқушылардың 
жолақысы
Автобус көлігімен жол жүруге студенттердің 
жолақысы
Такси
Алыс қашықтыққа қатынайтын 
жолаушылардың автомобиль көлігі
Ұшақ
Студенттер үшін əуебилеттерге шығыстар
Теңіз жəне ішкі су жолаушылар көлігі
Жиһаздарды, жүктерді тасымалдау (ірі заттар-
ды, ауыл шаруашылығы өнімдерін, құрылыс 
материалдарын тасымалдау үшін жəне 
басқасы)
Трамвай, троллейбус
Метро
Көліктердің басқа да түрлерімен жол жүруге 
оқушылардың жолақысы
Көліктердің басқа да түрлерімен жол жүруге 
студенттердің жолақысы

1.10 Басқа да шығыстар

Тауарлардың жəне көрсетілетін 
қызметтердің атауы

Сома (теңге)
тоқсанның 
1-ші айы

тоқсанның 
2-ші айы

тоқсанның 
3-ші айы

Мүлікке салық
Жер салығы
Көлік құралдарына салық
Бюджетке өзге де төлемдер
Кредитті өтеу, қарызды қайтару

Ақшалай түрдегі материалдық көмек 
Өзі өндірген тамақ өнімдері түріндегі көмек
Өзге де трансферттер
Бұдан бұрын аталмаған өзге де шығыстар
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3. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
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4. Тауарларды өндіру 
 (қайта өндеу нəтижесінде алынған) 

Тоқсанның 1-ші айы
Тауарлардың атауы Өндірілген 

өнімнің құны 
(теңге)

Оның 
ішінде 

сатылғаны
(теңге)

Бұрын 
өндірілген 

өнім 
сатылды 

(теңге)

Өнімді өңдіруге 
шығындарды 

бағалаңыз 
(теңге)

Азық-түлік тауарлары х х х х
мал майы
сүт өнімдері
ірімшік жəне сүзбе
нан
тоқаш жəне ұннан 
дайындалатын кондитер 
өнімдері
шұжық, ет өнімдері
өсімдік майы
жүзімнен жəне басқа да 

жемістерден дайындалған 
шарап
консервіленген жемістер 
мен жидектер
консервіленген немесе 
қайта өңделген көкөністер
тосап, джем жəне повидло
ұн
жармалар
басқа да азық-түліктер
Тоқыма жəне тігін 

бұйымдары
Сүрек жəне сүректен 

жасалған бұйымдар
Құрылыс материалдары
Өзге де азық-түлік емес 
тауарлар

Тоқсанның 2-ші айы
Тауарлардың атауы Өндірілген 

өнімнің 
құны 

(теңге)

Оның 
ішінде 

сатылғаны
 (теңге)

Бұрын 
өндірілген 

өнім 
сатылды 

(теңге)

Өнімді өңдіруге 
шығындарды 

бағалаңыз 
(теңге)

Азық-түлік тауарлары х х х х
мал майы
сүт өнімдері
ірімшік жəне сүзбе
нан
тоқаш жəне ұннан 
дайындалатын кондитер 
өнімдері
шұжық, ет өнімдері
өсімдік майы
жүзімнен жəне басқа да 

жемістерден дайындалған 
шарап
консервіленген жемістер мен 
жидектер
консервіленген немесе қайта 
өңделген көкөністер
тосап, джем жəне повидло
ұн
жармалар
басқа да азық-түліктер
Тоқыма жəне тігін бұйымдары
Сүрек жəне сүректен 

жасалған бұйымдар
Құрылыс материалдары
Өзге де азық-түлік емес 
тауарлар

Тоқсанның 3-ші айы
Тауарлардың атауы Өндірілген 

өнімнің құны 
(теңге)

Оның 
ішінде 

сатылғаны
 (теңге)

Бұрын 
өндірілген 

өнім 
сатылды 
(теңге)

Өнімді 
өңдіруге 

шығындарды 
бағалаңыз 

(теңге)
Азық-түлік тауарлары х х х х
мал майы
сүт өнімдері
ірімшік жəне сүзбе
нан
тоқаш жəне ұннан 
дайындалатын кондитер 
өнімдері
шұжық, ет өнімдері
өсімдік майы
жүзімнен жəне басқа да 
жемістерден дайындалған 
шарап
консервіленген жемістер мен 
жидектер
консервіленген немесе қайта 
өңделген көкөністер
тосап, джем жəне повидло
ұн
жармалар
басқа да азық-түліктер
Тоқыма жəне тігін бұйымдары
Сүрек жəне сүректен жасалған 
бұйымдар
Құрылыс материалдары
Өзге де азық-түлік емес 
тауарлар

5. Үй шаруашылығы мүшелерінің көрсетілетін қызметтерді ұсынуы
Көрсетілетін қызметтердің 
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Көлік қызметтері
Құрылыс, жөндеу-құрылыс 
қызметтері
Сауда
Киім мен аяқкиім тігу жəне оны 
жөндеу
Фотосуреттер дайындау
Шаштараздар мен сұлулық 
салондары
Жеке қызметтердің басқа да 
түрлері
Тұрмыс құралдары мен метал 
бұйымдарды жөндеу
Білім беру саласындағы 
қызметтер

Денсаулық сақтау саласындағы 
қызметтер
Тұрғын үйді жалға беру
Жерлерді, ауыл шаруашылығы 
техникаларын жалға беру

Жеке көлік құралдарын жөндеу 
жəне техникалық қызмет көрсету
Өзге де көрсетілетін қызметтер

6. Табыстар
Тоқсанның 1-ші айы

Табыстар түрлері
(теңге)

Үй шаруашылығы мүшесінің 
аты

Жалдану бойынша жұмыстан түсетін табыс
Өзін-өзі жұмыспен қамтудан түсетін табыс
одан:
ауыл шаруашылығы өнімін сатудан түсетін табыс
Жасы бойынша зейнетақылар
Стипендиялар
Атаулы əлеуметтік көмек
Тұрғын үй көмегі
Балалы отбасыларға мемлекеттік жəрдемақы
Мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы
Арнайы мемлекеттік жəрдемақы
Мемлекет беретін трансферттердің басқа да түрлері
Заттай түрдегі əлеуметтік трансферттер
Алименттер
Жылжымайтын мүлікті сатудан түсетін табыс
Жеке жəне үй мүліктерін сатудан түсетін табыс
Жекеменшіктен түсетін табыс (дивиденділер, салымдар 
бойынша пайыздар, гонорарлар)
Тұрғын үйді жалға беруден табыс
Жерлерді, ауыл шаруашылығы техникаларын жалға 
беруден табыс
Өзге де ақшалай түсімдер

Тоқсанның 2-ші айы
Табыстар түрлері

(теңге)
Үй шаруашылығы мүшесінің 

аты

Жалдану бойынша жұмыстан түсетін табыс
Өзін-өзі жұмыспен қамтудан түсетін табыс
одан:
ауыл шаруашылығы өнімін сатудан түсетін табыс
Жасы бойынша зейнетақылар
Стипендиялар
Атаулы əлеуметтік көмек
Тұрғын үй көмегі
Балалы отбасыларға мемлекеттік жəрдемақы
Мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы
Арнайы мемлекеттік жəрдемақы
Мемлекет беретін трансферттердің басқа да түрлері
Заттай түрдегі əлеуметтік трансферттер
Алименттер
Жылжымайтын мүлікті сатудан түсетін табыс
Жеке жəне үй мүліктерін сатудан түсетін табыс
Жекеменшіктен түсетін табыс (дивиденділер, салымдар 
бойынша пайыздар, гонорарлар)
Тұрғын үйді жалға беруден табыс
Жерлерді, ауыл шаруашылығы техникаларын жалға 
беруден табыс
Өзге де ақшалай түсімдер

Тоқсанның 3-ші айы
Табыстар түрлері

(теңге)
Үй шаруашылығы мүшесінің 

аты

Жалдану бойынша жұмыстан түсетін табыс
Өзін-өзі жұмыспен қамтудан түсетін табыс
одан:
ауыл шаруашылығы өнімін сатудан түсетін табыс
Жасы бойынша зейнетақылар
Стипендиялар
Атаулы əлеуметтік көмек
Тұрғын үй көмегі
Балалы отбасыларға мемлекеттік жəрдемақы
Мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы
Арнайы мемлекеттік жəрдемақы
Мемлекет беретін трансферттердің басқа да түрлері
Заттай түрдегі əлеуметтік трансферттер
Алименттер
Жылжымайтын мүлікті сатудан түсетін табыс
Жеке жəне үй мүліктерін сатудан түсетін табыс
Жекеменшіктен түсетін табыс (дивиденділер, салымдар 
бойынша пайыздар, гонорарлар)
Тұрғын үйді жалға беруден табыс
Жерлерді, ауыл шаруашылығы техникаларын жалға 
беруден табыс
Өзге де ақшалай түсімдер

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы №167 бұйрығына 10-қосымша

«Тоқсан сайынғы шығыстар мен табыстарды есепке алу журналы» (коды 
644103005, индексі D 005, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
1. Осы «Тоқсан сайынғы шығыстар мен табыстарды есепке алу журналы» (коды 

644103005, индексі D 005, 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 «Тоқсан сайынғы шығыстар мен табыстарды есепке алу журналы» (коды 
644103005, индексі D 005, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – Журнал) толтыру нақтылайды.

2. Журналдың титулдық парақты пікіртерім жүргізуге уəкілетті адам (бұдан əрі – интервьюер) 
толтырады. «Аумақтың атауы» тармағында облыстың (қаланың), ауданның (қаланың) жəне 
ауылдық елді мекеннің атауын жазу қажет. 2-ден 5-ке дейінгі тармақтар пікіртерім жүргізуге 
интервьюелерге супервайзерлер ұсынған, зерттелетін үй шаруашылықтарының тізімінде 
көрсетілген деректемелерге сəйкес толтырылады. 

3. Журнал тоқсан ішіндегі үй шаруашылықтарының шығыстары мен табыстарын есепке 
алуға арналған. Бұл Журнал үй шаруашылығының басшысы немесе шаруашылықты жүргізумен 
көбірек айналысатын жəне отбасы мүшелерінің шығыстары мен табыстары туралы білетін 
үй шаруашылығының мүшесі толтырады. Мүмкіндігінше, күн сайынғы шығыстарды есепке 
алу күнделігін (индексі D 003) жүргізген немесе жүргізетін адам Журналды жүргізуге жауапты 
болуы керек. 

Барлық шығыстар тиісті бөлімдердің «Тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы» 
бағанына жұмсалған күндерде жүйелі жазылады. Жазбаларды нақтырақ жəне толығырақ 
жүргізу қажет (түсінікті қысқартуларға жол беріледі). Киімдер мен аяқкиімдерді сатып алуды 
жазу барысында олардың кімге сатып алынғанын (ер, əйел, қыз, ұл) көрсетіледі. Мысалы, 
«əйелдердің былғары туфлиі», «ұлға арналған спорттық костюм» жəне тағы басқасы. Егер 
сыйлыққа алынған болса, осы тиісті жазбаны жасау кажет. Лотереялық билеттерге, қалалық 
көлікте жол жүруге біржолғы билеттерге, телефон карталары мен басқа да ұсақ тауарларға 
жұмсалатын шығыстар да Журналда көрсетіледі.

Зерттеу аяқталғанда интервьюер қажеттілігіне қарай қандай да бір жазбаларды нақтылап, 
Журналды алып кетеді.

 Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
                     комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық      2017 жылғы 10 қарашадағы
байқаудың статистикалық нысаны   № 167 бұйрығына 11-қосымша

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
 
Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz 
интернет-ресурсына 
орналастырылған

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 коды 645112006

D 006 

Жылдық 
Ұсыну мерзімі – 28 желтоқсан  Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнама
  
   Есепті кезең   жыл 

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы
______________________________________________________________________________

2. ƏАОЖ1 бойынша елді мекеннің коды      

3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 - ауыл)  

4. Үй шаруашылығының коды                          
 
5. Пікіртерімді жүргізуге уəкілетті адамның
 коды (бұдан əрі – интервьюер)     

6. Сұхбат жүргізу күні  күні      айы      жылы   

Ескертпе:
1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009. 

1. Сіз тұрып жатқан (жалдайтын) тұрғын үйдің типі қандай?

1. Жеке пəтер     

2. Пəтердегі бөлме    

3. Жеке үй     

4. Үйдің бір бөлігі    

2. Сіз тұрып жатқан (жалдайтын) тұрғын үйіңіз кімге тиесілі?

1. Жеке меншік (жекешелендірілген, сатып алынған немесе сыйға алынған) 

2. Жеке тұлға (жалға алынған үй үшін)   

3. Əкімдікке (яғни, үй жекешелендірілмеген)     

4. Басқа заңды тұлға      

3. Сіздің тұрғын үйіңіздің ауданы қанша? 
 
жалпы ауданы, шаршы метр     
  
тұрғын алаңы, шаршы метр        
 
4. Сіздің үй шаруашылығыңыз қанша тұрғын бөлмені алады?
(ас үйден, ваннадан, дəретханадан, дəлізден, қоймадан басқа)    

5. Сіздің тұрғын үйіңіздің абаттандырылуы бойынша сұрақтарға жауап беріңізші:

№ Абаттандырулардың 
атауы

Сіздің тұрғын 
үйіңізде абат-
тандырудың 

қандай 
түрлері бар?
иə – 1  жоқ 

– 2

Соңғы 30 күн ішінде 
жабдықтауда іркілістер 

(тоқтатып тастау 
жағдайлары) болған 
жағдайда қалай жиі 

болғанын белгіленіз? 
(жиі – 1, 

сирек – 2)

Ұсынылған 
қызметтерінің 

сапасы 
(жақсы-1,  
қанағат-

танарлық-2,      
нашар-3)

А Б 1 2 3
1 Орталықтан жылыту 
2 Орталықтан ыстық сумен 

жабдықтау 
3 Орталық су құбыры 
4 Орталық кəріз 
5 Тарату желілері бойынша 

тасымалданатын газ
6 Сұйытылған газ 

(баллондардағы)
7 Электр 
8 Стационарлық телефон 
9 Қоқыс құбыры 

10 Лифт
11 Домофон
12 Кабельдік теледидар

6. Сіздің үйіңізде абаттандырудың келесі түрлері бар ма?
№ Абаттандырулардың атауы Иə – 1

Жоқ – 2
А Б 1

1 Жеке қондырғыдан жылыту
2 Жеке сужылытқыштан ыстық сумен жабдықтау
3 Гараж 
4 Паркинг
5 Ванна

6 Себезгі
7 Жеке монша, сауна
8 Кəрізі орталық жүйеден тартылған дəретхана
9 Жеке ұңғыма немесе шұңқырға тартылған дəретхана

Интервьюер! 
Үйінде су құбыры жоқтарға келесі екі сұрақты қойыңыз, кері жағдайда 8-сұраққа көшіңіз 
 
 7. Сіздің үй шаруашылығыңыз ішетін жəне ас əзірлейтін суды қайдан алады?

1. Өз ауласындағы құдықтан, колонкадан     

2. Қоғамдық су колонкасынан      

3. Қоғамдық құдықтан      

4. Бұлақтан, өзеннен, көлден, тоғаннан     

5. Су тасығыш жеткізіп береді      

7.1 Сумен жабдықтау көзі Сіздің үйіңізден қандай қашықтықта? 

1. 100 метрден аз  

2. 100-200 метр  

3. 200-500 метр  

4. 500-1000 метр  

5. 1000 метрден аса  

 8. Сіздің негізгі емес тұрғын үйіңіз болса сұрақтарға жауап беріңізші 
(ол жоқ болған жағдайда келесі сұраққа көшіңіз)

№ Тұрғын үйдің 
типі 

Сізде негізгіден 
басқа қандай 
да бір үй бар 

ма?
иə – 1 жоқ – 2

Сізде бар негізгі 
емес тұрғын 

үйіңіздің санын 
көрсетіңіз 

(бірлік)

Сіз оны қалай пайдаланасыз? 
(онда жазда жəне бос уақытта 

тұрамын - 1, 
жалға беремін -2, 

пайдаланбаймын – 3, 
өзге -9)

А Б 1 2 3
1 Жеке пəтер 
2 Үй немесе үйдің 

жартысы
3 Саяжай
4 Басқа да 

құрылыстар 
 9. Сіз өзіңіздің негізгі тұрғын үйіңізді жалдасаңыз 
қанша төлер едіңіз, бағалап көріңізші (теңге)                                
10. Сіз өзіңіздің негізгі үйіңізді қандай сомаға сата 
алар едіңіз? Бағалап көріңізші (теңге)                          
11. Келесі сұрақ қолда бар ұзақ пайдаланатын тауарлардың саны туралы:
 

№ Ұзақ пайдаланатын тауарлардың атауы Саны (бірлік)
А Б 1
Дыбыс-бейне шолу жабдығы мен фотоаппаратура, ақпаратты өңдеуге арналған жабдық
1 Теледидар 
2 Үй кинотеатры 
3 Blu-ray плеер
4 Радиоқабылдағыш 
5 Музыкалық орталық 
6 Жер серігі антеннасы 
7 Өзге де дыбыс-бейне жабдықтар 
8 Видеокамера
9 Сандық фотоаппарат 

10 Өзге де фото жабдықтар 
11 Тасымалданатын дербес компьютер (ноутбук)
12 Ақпараттарды өңдеуге арналған өзге де жабдықтар

Тұрмыстық аспаптар
13 Тоңазытқыш 
14 Мұздатқыш камера 
15 Кір жуатын машина 
16 Ыдыс жуатын машина
17 Тігін машинасы 
18 Қысқа толқынды пеш 
19 Шаңсорғыш 
20 Ас үй плитасы 
21 Ауа баптағыш 
22 Мультиварка
23 Басқа да ірі тұрмыстық керек-жарақтар 

Телефондық жəне факсимильдік жабдықтар
24 Факсимильді аппараттар 
25 Телефон аппараты 
26 Ұялы телефон 

Жиһаз
27 Тұрғын үй жиһаздары
28 Жұмсақ жиһаздар жиынтығы
29 Ұйықтайтын бөлмеге арналған жиһаздар жиынтығы
30 Ас үйге арналған жиһаздар жиынтығы

Автокөлік құралдары
31 Жеңіл автокөлік
32 Жүк автокөлігі
33 Мотоцикл
34 Скутер, мопед
35 Ересектерге арналған велосипед

Музыкалық аспаптар
36 Пернелі музыкалық аспап 
37 Гитара
38 Домбыра 
39 Өзге де музыкалық аспаптар 

Мен Сізге көрсеткен ынтымақтастығыңыз бен көмегіңіз үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің атынан алғысымды айтамын!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 167 бұйрығына 12-қосымша 

«Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнама» (коды 645112006, индексі D 006, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнама» (коды 645112006, индексі D 006, 
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 «Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнама» (коды 645112006, индексі D 006, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын (бұдан əрі – Сұрақнама) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық байқау үй шаруашылықтарының тұрғын үй жағдайы туралы, 
ұзақ тұтынылатын заттармен қамтамасыз етілуі туралы деректерді алуға арналған.

Байқауға тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп зерттеуге қатысатын 
барлық үй шаруашылықтары жатады. Негізгі сұхбатқа арналған сұрақнаманы жылдың аяғында 
(желтоқсанда) пікіртерімді жүргізуге уəкілеттігі бар адам (бұдан əрі – интервьюер) жүргізеді.

Статистикалық нысанның респонденті үй шаруашылығының иесі болады.
Үй шаруашылығының иесі ретінде еңбекке қабілетті жастағы жұмыспен қамтылған (əйелдер 

үшін 18-58 жастағы, ерлер үшін 18-63 жастағы) үй шаруашылығының мүшесі болады. Үй 
шаруашылығында еңбекке қабілетті жастағы жұмысы бар тұлғалар жоқ болған жағдайда 
(зейнеткерлердің немесе құрамында зейнеткерлер, мүгедектер, студенттер жəне тағы басқа 
бар үй шаруашылықтары) үй шаруашылығының иесін қандай да бір табыс түрін иеленетін үй 
шаруашылығының мүшелері өз бетімен анықтайды.

3. Титулдық парақта «Аумақтың атауы» тармағында облыстың (қаланың), ауданның 
(қаланың) жəне ауылдық елді мекеннің атауы көрсетіледі. 2-тармақтан бастап 5-тармаққа 
дейін супервайзерлер (интервьюер жұмысына бақылауды қамтамасыз ететін статистика 
департаментінің қызметкері) интервьюерлерге ұсынған зерттелетін үй шаруашылықтарының 
тізімдерінде көрсетілген деректемеге сəйкес толтырады. 

4. 1-сұрақта жауаптың зерттелетін үй шаруашылығы тұрып жатқан тұрғын үйдің типіне 
сəйкес нұсқасы таңдалып белгіленеді. Тұрғын үй типі жеке өз үйі, сондай-ақ жалдамалы үй 
бойынша, тіпті пəтердің бір бөлмесін ғана немесе бөлек үйдің бір бөлігін жалдап отырған 
жағдайдың өзінде белгіленеді.

2-сұрақта жауаптың бір нұсқасы таңдалып белгіленеді. Жекешелендірілген тұрғын үйге үй 
шаруашылығының жеке меншігіндегі тұрғын үйі жатады. Жатақханадағы жекешелендірілген 
бөлме жекешелендірілген пəтер болып есептеледі. Сыйға алынған, мұрагерлікке жəне сатып 
алынған тұрғын үй жеке меншікке жатады.

3-сұрақта тұрғын үйдің жалпы жəне тұрғын алаңының көлемі көрсетіледі. Тұрғын алаңы деп 
тұрғын бөлмелердің тұруға арналған жəне пайдаланылатын аумағы саналады. Тұрғын алаңға 
пəтер немесе үйдегі асүй, дəліз, ванна, дəретхана, қойма жəне басқа қосымша орын-жайлардың 
алаңы кірмейді. Тұрғын бөлме де, сондай-ақ ас бөлме болып табылатын бір бөлмеден тұратын 
тұрғын жайлар бойынша алаң тұрғын алаң ретінде қойылады. Жалпы (пайдалы) алаңға тұрғын 
алаңы сияқты сонымен қатар асүй, дəліз, ванна, дəретхана, қойма жəне басқа да қосымша 
орын-жайлардың алаңы кіреді. Алаң көлемі бүтін сандармен шаршы метрде жазылады.

4-сұрақта тұрғын бөлмелердің саны қойылады.
5 жəне 6 сұрақтарда интервьюер абаттандырудың түрлері бойынша жауаптарды белгілейді.
Орталықтан жылыту жылу электр станциясы немесе қазандықтардың көмегімен жүзеге 

асады. Егер жылыту ғимарат немесе тұрғын үйдің ішінде қарастырылған құрылғының 
көмегімен немесе энергия көздеріне қарамастан жылыту мақсатына арналған болса, онда ол 
жеке орнатылған жылытуға жатады. Оларға бөлек үйлерде немесе тұрғын үй кешендерінде 
орналастырылған автономды жылыту жүйесі жəне көмір жəне отынмен жылытатын пештер 
жатады. Жылытқыштар мен ауа баптағыштар (сплит-жүйе) мұнда қосылмайды.

Соңғы 30 күн ішінде (негізгі интервью жүргізу күнінің алдындағы) жабдықтаудың іркілістері 
байқалған жағдайда 5-сұрақтың 2-бағанында қалай жиі болғанын белгілеу қажет. Егер тəулік 
ішінде əр кезде орын алған бірнеше сағатқа созылған тоқтаулар болса (желіде апат немесе 
жоспарлы алдын алуға байланысты), онда іркіліс болды деп есептелмейді жəне 5-сұрақтың 
2-бағаны толтырылмайды. Егер сөндірулер тəулікте бірнеше сағат ішінде ауық-ауық мерзімді 
немесе тұрақты жүргізілсе, онда іркілістер тіркеледі. 5-сұрақтың 2-бағанында «сұйытылған газ 
(баллондардағы)» бойынша жеткізу бойынша іркілістерді (үй шаруашылық сұйытылған газды 
қолданған жағдайда) белгілеу қажет.

«Ұсынылатын қызметтердің сапасы» 5-сұрақтың 3-бағанында көрсетілген қызметтердің 
сапасына қатысты үй шаруашылығының субъективті бағалауы көрсетіледі.

Егер бірнеше қожайынға ортақ санитарлық торап, себезгі жəне асүйі бар бұрынғы 
жатақханадағы жекешелендірілген бөлмеде тұрып жатқан үй шаруашылығы зерттеліп жатса, 
онда осы үй шаруашылығында осы жабдықтардың барлығы бар деп саналады жəне 6-сұрақта 
1 коды бар жауап белгіленеді. Егер үй шаруашылығында қандай да бір себептермен (төлем 
бойынша қарыздар жəне тағы басқалары) абаттандырудың белгілі бір түрлері уақытша жұмыс 
істемесе, олардың қолда бары міндетті түрде көрсетіледі.

7 жəне 7.1-сұрақтарға пəтерінде (үйінде) су құбыры жоқ үй шаруашылықтары ғана жауап 
береді. Егер 7-сұрақта ауыз суды су тасығыш жеткізіп беретін нұсқа белгіленген болса, 7.1-сұрақ 
үй шаруашылыққа қойылмайды.

8 сұрақ негізгі емес тұрғын үйі бар үй шаруашылықтарына қойылады. Ол жоқ болған 
жағдайда 9-сұраққа өту жүзеге асырылады.

8 сұрақтың 3 бағанындағы жауап нұсқасының «басқа» 9-кодына тұрғын үйдің (негізгіден 
басқа) ақысыз негізде туыстармен жəне достармен уақытша қолданылуы немесе басқа да 
жоғарыда сұрыпталмаған жағдайлар жатады. Жауаптың бір нұсқасы таңдалып белгіленеді. 

9 жəне 10 сұрақтар тек қана жеке (жекешелендірілген) тұрғын үйі бар жəне 2-сұрақтың 
бірінші жауап нұсқасын таңдаған үй шаруашылықтарының иелеріне қойылады. 

9-сұрақта жеке үйін жалға алған жағдайда бір айда төлей алатын ақшалай сомасына үй 
шаруашылығының бағалауы беріледі. 

10-сұрақта үй шаруашылығының өз тұрғын үйін сата алатын сомасы көрсетіледі, егер ол 
бұны жүзеге асыруды көздеген болса. 

11-сұрақта үй шаруашылығында бар, сатып алынғанына, үй шаруашылығы мүшелермен 
жасалынғанына, сыйға (тегін) немесе несиеге алынғанына, сондай-ақ үй шаруашылығына 
тиесілі басқа пəтерде немесе саяжай үйлерінде тұрғанына қарамастан ұзақ пайдаланылатын 
заттар көрсетіледі. Жарамды немесе уақытша жарамсыз (жөндеуде жатқан немесе жөндеуді 
қажет ететін) ұзақ тұтынылатын заттардың қолда бары көрсетіледі. Үй шаруашылығы жөндеуге 
ниет танытпайтын жарамсыз тауарлар есепке алынбайды. Егер ұзақ тұтынылатын тауар ту-
ыстарына немесе таныстарының біреуіне уақытша тұтынуға, жалға берілсе, онда олардың 
қолда бары міндетті түрде есепке алынады. 

12-жолда «ақпараттарды өңдеуге арналған өзге де жабдықтар» бойынша принтерлер, 
сканерлер, ноутбуктар, планшеттер, қалта компьютерлері (палмтоп) жəне басқалар ескеріледі.

22-жолда «басқа да ірі тұрмыстық керек-жарақтар» бойынша духовкалар, дымқылдатқыш, 
жылытқыштар, киімді кептіруге арналған центрифугалар, тоқыма жəне үтіктеу машиналары, 
суды жұмсартуға арналған құрылғы, бумен тазартуға арналған құрылғылар, кілемдерді жууға 
арналған машиналар мен едендерді тазалау, қыру жəне сырлауға арналған машиналар жəне 
басқалар ескеріледі.

25-жолда «ұялы телефон» бойынша қалта компьютерлерінің түрлерін көрсететін, бірақ 
ұялы телефонның қызметтері бар смартфондар мен коммуникаторларды қоса есептегенде 
телефондардың барлық түрлері саналады.

30-шы «жеңіл автокөлік» жəне 31-ші «жүк автокөлігі» жолдары бойынша тек қана жұмыс 
күйіндегі көлік құралдары көрсетіледі. Үй шаруашылығында шағын автобус бар болған 
жағдайда, ол 30-жолда «жеңіл автокөлік» бойынша көрсетіледі. 

5. Пікіртерімді бітірген соң интервьюер қандай да бір сұрақтар қалып кетпегендігіне көз 
жеткізу үшін сауалнаманы қайта қарап тексеріп шығады жəне респонденттерге көмектескендері 
жəне ынтымақтастығы үшін міндетті түрде алғыс айтады. Интервьюер үй шаруашылығынан 
тыс жерде нысанды қайта қарап шығады жəне қандай да бір сəйкессіздік тапса, онда қайта 
үй шаруашылығына барып (жеке немесе телефонмен), жеткіліксіз ақпаратты анықтайды.

 Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді экономика министрлігі Статистика
                     комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық      2017 жылғы 10 қарашадағы
байқаудың статистикалық нысаны   № 167 бұйрығына 13-қосымша

Статистикалық нысан 
www.stat.gov.kz 
интернет-ресурсына 
орналастырылған

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 коды 646103007
 D 008
 
Жылдық (тоқсан сайынғы нақтыланумен) 
Ұсыну мерзімі – 19 қаңтар, 
2 ақпан, 20 сəуір, 20 шілде, 22 қазан
   Үй шаруашылығы құрамының 
            бақылау карточкасы
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(Жалғасы 32-бетте) 

(Соңы. Басы 25-30-беттерде) 

   Есепті кезең    жыл

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы
______________________________________________________________________________

2. ƏАОЖ1 бойынша елді мекеннің коды      

3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 - ауыл)  

4. Үй шаруашылығының коды                          
 
5. Пікіртерімді жүргізуге уəкілетті адамның
 коды (бұдан əрі – интервьюер)     

6. Бірінші аралау күні            7. Екінші аралау күні        айы  

8. Үшінші аралау күні             9. Төртінші аралау күні     айы  

Ескертпе: 
1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

I.Үй шаруашылығы мен оның мүшелері туралы жалпы мəліметтер
Жалпы 

мəліметтер 
туралы 

сұрақтар

Үй шаруашылықтарының мүшесінің нөмірі

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Аты
2 Үй 

шаруашылығы 
басшысына 
қатынасы 2

сөзбен ү/ш 
басшысы

код 1

3 Туған күні жыл
ай

4 Жынысы 1-ер, 2-əйел
5  Бойы (см)
6  Отбасылық жағдайы
7 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша қол жеткізген 
білімінің ең жоғары 
деңгейі 2

8 1 қаңтардағы жағдай бой-
ынша уақытша жоқ (бар) 2

9 Тоқсандық 
сұхбат жүр-
гізген кездегі үй 
шаруашылығы 
құрамындағы 
өзгерістерді 
атап көрсе туі-
ңізді өтінеміз: 2

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

2. Үй шаруашылығы басшы-
сына қатынасы
2 - күйеуі, əйелі
3 – ұлы, қызы
4 - əкесі, анасы
5 - ағасы, əпкесі
6 - атасы, əжесі
7 - немересі
8 - басқа деңгейдегі туыстық
9 - туыс емес (туыстығы жоқ)

6. Отбасылық жағдай
1 - некеде тұр
2 - ажырасқан
3 - тұл ер, жесір əйел
4 - ешқашан некеде 
тұрмаған
9 - көрсетілмеген

7. Білім деңгейі
0 - ешқандай білім деңгейіне 
қол жеткізбеген;
1 - мектепке дейінгі тəрбие 
мен оқыту;
2 - бастауыш білім;
3 - негізгі орта білім;
 4- орта білім (жалпы орта 
білім, техникалық жəне 
кəсіптік білім);
5 - жоғары білім;
6 - жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім.

8. Құрамның өзгеру мəртебесі
1 - тұрақты кетті
2 - тұрақты келді
3 - уақытша кетті
4 - уақытша келді

9. Кету (келу) себептері
1 – туу 
2 – өлім 
3 – жұмыс (Қазақстан Республикасы аумағында)
4 – жұмыс (Қазақстан Республикасы аумағынан тыс)
5 – неке 
6 – ажырасу
7 – оқу
8 – əскердегі қызмет
9 – өзге де (ауруханада, бас бостандығынан айыру 
орындарында, басқа орынға көшіп кету жəне т.б.)

Ескертпе: 
2 Сұрақтарға жауаптар нұсқаларын кодтау 

II. Жұмыспен қамту
(15 жастағы жəне одан үлкен адамдар сұралады)

Жұмыспен қамту туралы 
сұрақтар

Үй шаруашылықтарының мүшесінің нөмірі

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Сіз соңғы 30 күнде аптасына 

кем дегенде 1 сағат қандай да 
бір қызметпен немесе ақшалай 
немесе заттай табыс алу 
үшін қандай да бір кəсіппен 
айналыстыңыз ба? 
Иə-1  14 сұраққа
Жоқ-2  11 сұраққа

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

11 Егер айналыспаған болсаңыз, 
себебі не? 3

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

12 Сіз соңғы 30 күннің ішінде ақы 
төленетін жұмыс іздеп көруге 
немесе өз ісіңізді бастауға 
тырыстыңыз ба?
Иə-1, Жоқ-2

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

13 Егер де Сіз қазір жұмыс 
тапсаңыз, 2 аптаның ішінде 
жұмысқа кірісе алар ма едіңіз?
Иə-1, Жоқ-2

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

14 Келесі санаттардың 
қайсысы Сіздің 
негізгі қызметіңіздің 
мəртебесін дұрыс 
сипаттайды?

Үй 
шаруашы-
лығының 
тек жұмыс 
істейтін 
мүшелері 
толтырады

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

15 Сіз жұмыс істейтін 
немесе жұмыспен 
қамтылған 
кəсіпорынның 
(ұйымның) немесе 
өз ісіңіздің (жеке 
кəсібіңіздің) қызмет 
түрін атаңыз 3

сəуірде
шілдеде
қазанда
қаңтарда

Ескертпе:
3 Жауаптар нұсқасының кодталуын төменде қараңыз.

Сұрақтарға жауаптар нұсқалырының кодталуы:
11. Жұмыспен қамтылмау себептері
1. Кəсіпорынның таратылуына байла-
нысты жұмыстан босатылу
2. Штаттың қысқартылуына байланы-
сты жұмыстан босатылу
3. Өз еркімен жұмыстан босатылу
6. Үй шаруашылығын жүргізу
8. Кез келген жұмыстың болмауы
9. Жұмыс маусымдық сипатқа ие
10. Зейнеткерлікке шығу
11. Оқу (күндізгі нысан)
12. Денсаулығына байланысты 
(мүгедектігіне байланысты жұмысқа 
қабілетсіздік)
13. Жұмыс істеудің қажеттілігі жоқ
99. Басқа

15. Экономикалық қызметтердің түрлері
А - Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы
B - Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу
C - Өңдеу өнеркəсібі
D - Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа 
баптау
E - Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың 
жиналуын жəне таратылуын бақылау
F - Құрылыс
G - Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу
H - Көлік жəне қоймалау
I - Тұру жəне тамақтану жөніндегі қызметтер
 J - Ақпарат жəне байланыс
K - Қаржы жəне сақтандыру қызметі 
L - Жылжымайтын мүлікпен жасалатын опера-
циялар
M - Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
N - Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
O - Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету
P - Білім беру
Q - Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер
R - Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
S - Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
T - Үй қызметшісін жалдайтын жəне өзі тұтыну 
үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй 
шаруашылықтарының қызметі
U - Аумақтан тыс ұйымдардың жəне органдардың 
қызметі 

14. Жұмыспен қамтылу статусы
Жалдамалы жұмыскерлер
1.1мемлекеттік ұйымда
1.2. мемлекеттік емес ұйымда
1.3. жеке тұлғаларда
1.4. шаруа (фермер) қожалықтарында
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
2.1. жұмыс берушілер
2.2. өз бетінше жұмыс істейтін 
қызметкерлер
2.3. өндірістік кооператив мүшелері
2.4. отбасылық кəсіпорынның ақы 
төленбейтін қызметкерлері
2.5. жеке ауладағы жұмыс

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 167 бұйрығына 14-қосымша

«Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасы» (коды 646103007, индексі 
D 008, кезеңділігі жылдық (тоқсан сайынғы нақтыланумен) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасы» (коды 646103007, индексі D 
008, кезеңділігі жылдық (тоқсан сайынғы нақтыланумен) 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 «Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасы» 
(коды 646103007, индексі D 008, кезеңділігі жылдық (тоқсан сайынғы нақтыланумен) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – Бақылау 
карточкасы) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық байқау зерттелетін үй шаруашылықтарының барлық мүшелерінің 
тізімін құру жəне олардың əрбірі бойынша демографиялық сипаттама алуға арналған.

Байқауға халықтың тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтарының іріктеме 
зерттеуіне қатысатын барлық үй шаруашылықтары жатады. Үй шаруашылықтары құрамын 
бақылау карточкасы пікіртерімді жүргізуге уəкілетті адам (бұдан əрі – интервьюер) толтырады. 
Үй шаруашылықтары құрамын бақылау карточкасы жылдың басында (қаңтарда) толтырылады, 
содан кейін тиісті өзгерістер енгізумен тоқсан сайын (сəуірде, шілдеде, қазанда, қаңтарда) 
нақтылау жүргізіледі.

Статистикалық нысанның респонденті үй шаруашылығының иесі болады.
Үй шаруашылығының иесі ретінде еңбекке қабілетті жастағы жұмысы бар (əйелдер үшін 18-

58 жас, ерлер үшін 18-63 жас) үй шаруашылығының мүшесі болуы мүмкін. Үй шаруашылығында 
еңбекке қабілетті жастағы жұмысы бар адамдар жоқ болған жағдайда (зейнеткерлердің не-
месе құрамында зейнеткерлер, мүгедектер, студенттер бар үй шаруашылықтары жəне тағы 
басқасы) үй шаруашылығының иесін қандай да бір табыс түрін иеленетін үй шаруашылығының 
мүшелері өз бетімен анықтайды.

3. Титулдық парақта «Аумақтың атауы» тармағында облыстың (қаланың), ауданның (аудан) 
жəне ауылдың (елді мекеннің) атауы жазылады. 2-ден 5-ке дейінгі тармақтар супервайзерлер 
интервьюерлерге ұсынған зерттелетін үй шаруашылықтарының тізімдерінде көрсетілген 
деректемеге сəйкес толтырылады. 

4. Бақылау карточкасын толтыру кезінде сұрақтар келесідей қойылады: «Əдетте, осы 
пəтерде (осы үйде) тұратын жəне Сізге туыстық қатысына қарамастан сізбен бірлесіп 
шаруашылық жүргізіп жатқан адамдарды немесе қандай да бір себептермен қазіргі уақытта 
жоқ адамдарды атаңыз».

1-сұрақта үй шаруашылығының мүшесінің 1-нөмерінде үй шаруашылығы басшысының аты 
жазылады. Бұдан əрі 2-12 нөмірлерінде үй шаруашылығының өзге мүшелерінің аты жазылады.

2-сұрақта үй шаруашылығы басшысы бойынша мəліметтер жазылмайды. Үй 
шаруашылығының басқа мүшелері бойынша үй шаруашылығы басшысына қатыстылығы 
сөзбен жазылады, сонымен бірге код койылады.

3-сұрақта сəйкесінше үй шаруашылығының əр мүшесінің туған жылы (төрт таңбалы) жəне 
айы (екі таңбалы) жазылады. Мысалы, 1972 05 немесе 1956 12.

4-сұрақта жынысы жазылады: ер – 1, əйел – 2.
5-сұрақта респонденттің бойы көрсетіледі (жылдың басына). Бойын дұрыс өлшеу үшін 

респондент қабырғаға желкесімен, жауырындарымен, бөкселерімен, балтырларымен жəне 
өкшелерімен тақалып, қатты жерге жалаң аяқ түзу тұрады. Басты күш салмай түзу ұстайды. 
Содан кейін қабырғада басқа қатысты ең жоғары нүкте белгіленеді, тек содан соң ғана еденнен 
белгіге дейінгі арақашықтық өлшенеді. 2 жасқа дейінгі балалардың бойы жатқызылып өлшенеді.

Кешке таман ауыр салмақтың, физикалық жүк түсудің əсерінен бойы біршама қысқарып, 
өлшеудің дəлдігіне əсер етуі мүмкін болғандықтан, өлшеуді таңертең жүргізген дұрыс.

6-сұрақта отбасылық жағдайының кодтарына сəйкес отбасылық жағдайы көрсетіледі. 
Осы бағанды толтыру кезінде «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінің 10-бабында белгіленген ерлер 
мен əйелдер үшін неке жасы – 18 жас екендігі ескеріледі. Дəлелді себептер болған жағдайда 
некені мемлекеттік тіркеу орны бойынша азаматтық хал актілерін жазу органдары неке жасын 
екі жылдан аспайтын мерзімге төмендетеді.

7-сұрақ қаңтардағы пікіртерім кезінде толтырылады. Онда табелімен, аттестатпен не-
месе оқу орнын бітіргені туралы дипломмен құжаттық расталатын қол жеткізген білімінің ең 
жоғарғы деңгейі жазылады. Тыңдалған білім курсы туралы анықтама ғана бар болған жағдайда 
баған толтырылмайды.

Аяқталғаннан кейін сертификат немесе куəлік берілетін бухгалтерлік, хатшы-референт, 
компьютерлік курстарда оқытудан өту білім деңгейі ретінде есептелмейді.

Білім деңгейі мыналар бойынша оқу аяқталғаннан кейін қол жеткізіледі:
Мектепке дейінгі білім - мектепке дейінгі мекемелерде (бала-бақша, мектепалды сыныптар);
бастауыш білім – 4 сыныпты бітіргендер;
негізгі орта – 9 сыныпты аяқтағандар;
орта (толық) жалпы – 11 сынып, алғашқы кəсіптік – Кəсіптік-техникалық училище (КТУ);
орта кəсіптік – колледж, техникум;
жоғары – университет, институт, академия;
жоғарғы оқу орнынан кейін – магистратура, аспирантура, докторантура (PhD), адъюнктура, 

резедентура үшін қол жеткізіледі.
Бастауыш білімді аякталмаған (1-4 сыныптар), алайда мектепке дейінгі білім алғандар 

мектепке дейінгі білімі бар адамдарға жатады, мектепке дейінгі білім болмаған жағдайда 
ешқандай білімі жоқ адамдарға жатады.

Ешқандай білімі жоқ ересектер де ешқандай білімі жоқ адамдар деп есептеледі.
Егер үй шаруашылығының мүшесі магистратураны, аспирантураны, докторантураны (PhD), 

адъюнктураны, резиндентураны аяқтағаннан кейін диссертация қорғаса, ғылыми атақ алса, 
онда ол жоғары оқу орнынан кейінгі білім болып қала береді.

8-сұрақ қаңтардағы пікіртерім кезінде толтырылады жəне келесідей екі түрлі кодтан 
тұрады (мəртебе, себеп):

Уақытша болмау кезінде – 33, 34, 37, 38, 39;
Уақытша болу кезінде – 43, 44, 47, 48, 49.
Егер зерттеу мерзімі кезеңінде (кейінгі тоқсандарда) үй шаруашылығы құрамы өзгерген 

жағдайда 9-сұрақта тиісті белгілер жасалады.
Егер адам үй шаруашылығының мүшесі болып табылса, алайда пікіртерім кезінде уақытша 

болмаған, мəселен, əскердегі қызметте, ауруханада немесе студент мүшелері болса бұл 
жағдайда 9-сұрақта тиісті екі таңбалы кодтар (мəртебе, себеп) қойылады.

Егер үй шаруашылығында жаңа мүше (туған немесе уақытша келген) пайда болса, 9-сұрақта 
тиісті кодтар қойылады. 

9-сұрақта келесі кодтар қойылуы мүмкін:
Тұрақты болмау кезінде – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
Тұрақты болу кезінде – 21, 23, 25, 26, 27;
Уақытша болмау кезінде – 33, 34, 37, 38, 39;

Уақытша болу кезінде – 43, 47, 48, 49.
Уақытша кету (келу) зерттеу тоқсанында болу (болмау) 2 айдан көп мерзімді ұйғарады.
Туу əрқашан 21 код, өлім – 12 кодымен белгіленеді.
 5. «Жұмыспен қамтылу» II бөлімде 15 жəне одан үлкен жастағы адамдар, соның ішінде 

уақытша кеткендер жəне уақытша келген сұралынады.
10 сұрақта «Иə-1» деп жауап берген жағдайда 14-сұраққа көшеді, «жоқ-2» деп жауап бер-

ген жағдайда келесі сұраққа көшеді.
12 жəне 13-сұрақтарда жауаптың бір нұсқасы таңдалып, белгіленеді.
14.1 жəне 14.2-сұрақтарды үй шаруашылығының тек жұмыс істейтін мүшелері (10 сұраққа 

«иə» деп жауап бергендер) толтырады.
Жұмыспен қамтылған халыққа зерттеу кезінде мына адамдар жатады:
 демалыстағы (еңбек, жалақы сақтауынсыз, жүктілігіне немесе бала күтіміне байланысты) 

ембекке жарамсыз (ауру бойынша уақытша еңбекке жарамсыз);
 жұмыс істейтін (бос уақытында немесе зерттеу уақытында оқу демалысында) оқушылар 

немесе студенттер;
 жасы бойынша зейнетақысын алатын жұмыс істейтін зейнеткерлер жатады. 
Үй шаруашылықтары құрамын бақылау карточкасын интервьюер екі данада толтырады. Бір 

данасы супервайзерге беріледі, екіншісі интервьюерде қалады. Оған тоқсандық сұхбаттарды 
жүргізу кезінде үй шаруашылығының құрамында болған барлық өзгерістер (егер олар болған 
жағдайда) енгізіледі.

 6. Пікіртерімді бітірген соң интервьюер қандай болса да бір бөлімдер немесе сұрақтар 
қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін сауалнаманы қайта қарап шығады жəне респондент-
терге ынтымақтастығы жəне көмектескендері үшін міндетті түрде алғыс айтады. Интервьюер 
үй шаруашылығынан тыс жерде Сауалнаманы қайта қарап шығады жəне егер, қандайда бір 
сəйкессіздіктер тапса, онда қайта үй шаруашылығына барып, (жеке немесе телефонмен) 
жеткіліксіз ақпаратты анықтайды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16018 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 20 қараша           №840         Астана қаласы

«Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету 
қағидаларын және Азаматтарды алғашқы медициналық-

санитариялық көмек ұйымдарына бекіту қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі 
№ 281 бұйрығына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республика сының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі 45-бабының 4-1-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. «Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету қағидаларын жəне Азаматтарды 
алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 
сəуірдегі № 281 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11268 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылы 22 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 

2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 34-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына жəне 
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 7-бабы 3-тармағының екінші абзацына сəйкес тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде (бұдан əрі – ТМККК) дəрілік заттармен жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі (бұдан əрі – МƏМС) медициналық көмекпен қамтамасыз етуді»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету тəртібі»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. МСАК деңгейінде медициналық көрсетілетін қызметтердің мынадай түрлері көрсетіледі: 

профилактикалық, диагностикалық, емдік, уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамаcы»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. МСАК «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 34-бабының 
1-тармағына сəйкес ТМККК тізбесінің жəне «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру ту-
ралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 3-тармағына 
сəйкес МƏМС жүйесіндегі медициналық көмек тізбесінің шеңберінде көрсетіледі.»;

Азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына бекіту 
қағидаларында:

тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына бекіту 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Кодекстің 45-бабының 4-1-тармағына сəйкес əзірленді жəне 
меншік нысанына жəне ведомстволық тиістілігіне қарамастан, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС 
жүйесінде медициналық көмекті алу үшін азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық 
көмек (бұдан əрі – МСАК) ұйымдарына бекіту тəртібін айқындайды.»;

2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Азаматтарды МСАК ұйымдарына бекіту ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 

азаматтарға медициналық көмек көрсету бойынша МСАК ұйымдарының міндеттемелерін 
тіркеу болып табылады жəне мынадай қағидаттарда жүзеге асырылады:

1) медициналық көмекке аумақтық қолжетімділік;
2) МСАК ұйымдарын еркін таңдау;
3) МСАК мамандарын еркін таңдау (жалпы практика дəрігері, учаскелік терапевт, учаскелік 

педиатр);
4) отбасылық қызмет көрсету;
5) пациенттің медициналық көмек сапасына қанағаттанушылығы;
6) меншік нысанына жəне ведомстволық тиістілігіне қарамастан МСАК ұйымдарының тең 

құқығы жəне адал бəсекелестігі.»;
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан əрі – Қор) қалыптастырған денсаулық 

сақтау субъектілерінің деректер базасына енгізілген, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 
медициналық қызмет көрсетуге үміткер Қазақстан Реcпубликасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15604 болып тіркелген) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС 
жүйесінде Денсаулық сақтау субъектілеріндегі қызметті сатып алу қағидаларына сəйкес аза-
маттарды МСАК ұйымдарына бекіту жүзеге асырылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымына азаматтарды бекіту 

тəртібі»;
14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Науқан кезеңінде МСАК ұйымына бекітілген азаматтар Қормен алдағы жылға ТМККК 

шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде МСАК көрсетуге қызметті сатып алу бойынша шарт жаса-
су кезінде алдағы жылғы 1 қаңтардан бастап ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде осы 
ұйымнан медициналық көмекті ала бастайды.

Ағымдағы жылы көрсетілген азаматтар бұрын бекітілген МСАК ұйымдарында медициналық 
көмекті алуды жалғастырады.

 15. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде МСАК көрсететін жекеше медициналық 
практикамен айналысатын жеке тұлғаларға бекіту осы Қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы 16, 17-тармақтармен толықтырылсын:
«16. МСАК дəрігерінің 1 (бір) лауазымына бекітілген халықтың саны Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сəуірдегі № 238 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6173 болып тіркелген) бекітілген денсаулық сақтау 
ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтеріне сəйкес анықталады.

17. Осы Қағидалар оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесіндегі 
медициналық көмек алуға құқығы бар азаматтарға қолданылады».

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде қағаз жəне 

электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдеріндегі оның көшірмелерін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргiзу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде мерзімді баспасөз 
басылымдарына ресми жариялауға оның көшірмесін жіберуді; 

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л.М. Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16054 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 қараша               №781          Астана қаласы 

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік 

қауіпсіздік комитеті» мемлекеттік мекемесі туралы ережені 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрінің 2014 жылғы 23 қазандағы 
№ 97 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы 

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
27-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

 1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 23 қазандағы № 
97 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9843 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 4 қарашадағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша ларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы ның 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы     30 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16027 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 желтоқсан №840 Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік комитетінің аумақтық бөлімшелерінің 

ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрінің міндетін 

атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы № 118 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің аумақтық бөлімшелерінің ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2014 
жылғы 1 қарашадағы № 118 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9862 болып тіркелген, 2014 жылғы 26 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жə не даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі 
бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бой-
ынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 7-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан об-
лысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 9-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы 
бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 15-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесінің ережесі осы бұйрыққа 16-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылс ын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықтың көшірмелерін бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігіне жіберуді;

2) осы бұйрық бекітілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс 
тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық бекітілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика сының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 1-қосымша

 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-қадағалау 
функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік 
бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – реттелетін 
салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын аумақтық 
бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индексі 010000, Астана 
қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік көшесі, 22-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халықара лық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 

құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кə сіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консульта циялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Астана қаласы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдасты рады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнама сына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген ө зге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департаменттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекі тіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаментт ің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5- тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымда стыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 2-қосымша

 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық да му 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласын дағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Кон ституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті  мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды  тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының  заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында  белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 0 50046, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Абай даңғылы, 191-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттiк  мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты е себінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуг е тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Депар таментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
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(Жалғасы 33-бетте) 

(Жалғасы. Басы 31-бетте) 
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда  мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орында уға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ы нтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қ атысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қ абылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы ме н өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, сондай-ақ 
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тəртіпте стратегиялық 
объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік па ртиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрс етілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстары мен 
техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куəландырулардың 
уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалар дағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консульта циялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Алматы қаласы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қыз метіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшысының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департаменттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 3-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық ныса нындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 040000, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы, Еркін ауылы, Болашақ көшесі ½-үй. 

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалар дағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консульта циялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Алматы облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға-
йындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы №840 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 4-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 

мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, 
Көкшетау қаласы, Əуезов көшесі, 230-үй. 

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстары мен 
техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куəландырулардың 
уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалар дағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консульта циялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Ақмола облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бой-

ынша оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай 
белгіленбесе, өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге 
құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 5-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-қадағалау 
функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік 
бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – реттелетін 
салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын аумақтық 
бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңна-

масына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 030000,Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 
Ақтөбе қаласы, Шəмші Қалдаяқов көшесі, 33-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халықаралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстары мен 
техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куəландырулардың 
уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалар дағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Ақтөбе облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға йын-
далатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 
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(Жалғасы 34-бетте) 

(Жалғасы. Басы 31-32-беттерде)
заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшысының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Депар тамент тің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 6-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнама-

сына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 060003,Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, 
Əуезов көшесі, 53А-ғимараты.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бой-
ынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыс-
тары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалар дағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Атырау облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға йын-
далатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;

7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 
оларға тəртіптік жазалар белгілейді;

8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-
дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 7-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 070019, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан 
облысы, Өскемен қаласы, Буров көшесі, 63-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыс-
тары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін сала лардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Шығыс Қазақстан облысы бой-
ынша өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік 
инспектор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 

тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.
21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйым дастырады 

жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 8-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 080000, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, 
Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі, 13-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыс-
тары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консульта циялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Жамбыл облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 9-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің 

Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнама-

сына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласы, Ж.Досмұхамедов көшесі, 16-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан об-
лысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыс-
тары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функция ларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 
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(Соңы 35-бетте) 

(Жалғасы. Басы 31-33-беттерде) 
үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. 

Департаменттің қызметін ұйымдастыру
18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 

Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Батыс Қазақстан облысы бой-
ынша өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік 
инспектор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдасты рады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау.
 Департаменттің мүлкі

25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 
жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 
сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. 
Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату

28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 10-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 

комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 

даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, Ермеков көшесі, 126-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыс-
тары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 

азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалар дағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анық тамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Қарағанды облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департаменттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 11-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің 

Қостанай облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 

даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша департа менті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 150-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 

тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін сала лардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Прези дентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Қостанай облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға-
йындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекет терінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 12-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің 

Қызылорда облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 

даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңна-

масына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 120000, Қазақстан Республикасы, Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 5.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін сала лардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Қызылорда облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға йын-
далатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы №840 бұйрығына 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы № 118 бұйрығына 13-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің 

Маңғыстау облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму жəне 

өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша депар таменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-қадағалау функцияларын, энер-
гия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз 
етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау 
мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнама-

сына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 
Ақтау қаласы, 3- шағынаудан, 74- ғимарат.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
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(Соңы. Басы 31-34-беттерде) 
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін сала лардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Маңғыстау облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға-
йындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департаменттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 14-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің 

Павлодар облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 

даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша депар таменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық ныса нындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңна-

масына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 
Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы 5А.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы 
бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, сондай-ақ 
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тəртіпте стратегиялық 
объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техни калық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консультациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Павлодар облысы бойынша 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспек-
тор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға-
йындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйым дастырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекеттерінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 
5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 15-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индексі -150010, Солтүстік 
Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Парк көшесі, 57 В-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстары мен 
техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куəландырулардың 
уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзеге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік 
инспектор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға таға-
йындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекет терінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыс тағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. Департаменттің мүлкі
25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департаменттің 

жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 840 бұйрығына 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 1 қарашадағы №118 бұйрығына 16-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Департамент) «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 

комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) іске асыру, бақылау-
қадағалау функцияларын, энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуді, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы (бұдан əрі – 
реттелетін салалар) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Департамент республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанын дағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, 
белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Департамент Комитеттің атынан егер оған Қазақстан Республикасының заңнама-

сына сəйкес оған уəкілеттілік берілген жағдайда, Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқылы.

6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 160002, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Шымкент қаласы, Гагарин көшесі, 86-үй.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсіпкерлік субъектілерімен Департаменттің функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Департаментке кіріс əкелетін 

қызметті жүзеге асыру бойынша құқық берілген жағдайда, онда осындай қызметтен түскен 
кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Департаменттің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

13. Департаменттің миссиясы: 
реттелетін салаларда іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
14. Департаменттің міндеттері:
1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу:
2) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын қауіпті 

өндірістік факторлардың зиянды əсерінің алдын алу;
3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды қамтамасыз ету.
15. Департаменттің функциялары:
1) Департаменттің құзыреті шегінде іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын 

жүзеге асырады жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын жəне Комитеттің жұмыс 
жоспарын орындауға қатысады;

2) Комитеттің келісімі бойынша өз құзыреті шегінде реттелетін салаларда халық аралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатысады;

3) Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысады;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсетеді;
5) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде қауіпті өндірістік 

объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

6) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға енгізу кезінде оны қабылдау сынақтарына, 
техникалық куəландыруларға қатысады;

7) жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;
8) адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда, соттың 

шешімінсіз дербес кəсіпкерлердің, ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық 
құрылғыларды пайдаланумен байланысты қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін, 
міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап арыз тастай отырып, үш күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады;

9) өзге де заңды тұлғалардың (декларациялауға жатпайтын) тұрақты жұмыс істейтін емтихан 
комиссияларының басшылары мен мүшелерінің білімдеріне тексеру жүргізеді; 

10) екі немесе одан көп облыстар шегінде орналастырылған қауіпті өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіпте стратегиялық объектілерді қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерді салуға, 
кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық 
құжаттаманы келіседі; 

11) қауіпті өндірістік объектілерді, қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алуды жəне 
есептен шығаруды жүзеге асырады;

12) қауіпті өндірістік объектіде оқу дабылдарын жəне аварияға қарсы жаттығуларды 
өткізуге қатысады;

13) өндірістік жағдайларда жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың 
тəжірибелік партиясын бақылау жəне қабылдау сынақтарын өткізу жөніндегі комиссияға 
қатысады;

14) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз етеді;

15) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланушы заңды жəне жеке тұлғалардың, 
ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде «Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асырады;

16) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құры-
лыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық 
куəландырулардың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

17) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын 
ұйымдардың авариялар мен олардың салдарын жою жəне оқшаулау жұмыстарын жүргізуге 
дайындығына мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

18) магистральдық құбыр жолдарын пайдалану кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
мемлекеттік қадағалауды жүзеге асырады;

19) қызметі үшінші бір тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын жəне 
олардың «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

20) жеке жəне заңды тұлғаларға Тексеру нəтижелері туралы акті, өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы анықталған бұзушылықтар 
бойынша ұйғарым береді;

21) Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес реттелетін салалардағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, тексеру 
парақтарының нысандарын əзірлеуге қатысады;

23) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес реттелетін сала лардағы 
тоқсандық жəне жартыжылдық тексеру жүргізу кестелерін əзірлеуге қатысады;

24) реттелетін салалардағы біліктілік жəне/немесе рұқсаттама талаптарына өтініш 
берушілердің сəйкестігіне рұқсаттама бақылауын жүзеге асырады;

25) қауіпті өндірістік объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне мониторингті 
ұйымдастыруға қатысады;

26) реттелетін салалардағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізуді жүзеге 
асырады;

27) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

16. Департаменттің құқықтары:
1) белгіленген тəртіпте жəне құзыреттілігі шегінде өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне энергия 

үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнама талаптарын сақтау бойын-
ша тексерулерді жəне мемлекеттік қадағалау мен бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге 
асырады;

2) жеке жəне заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада 
белгіленген тəртіпте сұрату жəне алу;

3) Департамент жанынан жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консуль тациялық-
кеңестік органдар (жұмыс топтары, комиссиялар, кеңестер) құру;

4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды, 
бұл туралы Комитет жəне мемлекеттік органдар ресми сұрау салған жағдайда ұсыну;

5) өзінің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, 
оның ішінде халықаралық конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;

6) өңірлерде, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, сондай-ақ 
республиканың барлық соттарында оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің 
жəне Комитеттің атынан өкілдік етеді жəне тиісті хат алмасуды жүргізу, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түсу;

7) өз құзыреті шегінде құқықтық актілер шығару;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыру.
17. Департаменттің міндеттері:
1) басқа мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен жəне ұйымдармен 

өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
2) құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер, ұсынымдар, нұсқамалар ұсыну 

жəне шешімдер қабылдау;
 3) жоғары тұрған органдардың тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқық тарын 

жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
5) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабыл дау;
6) Министрліктің жəне Комитеттің басшылығының тапсырмаларын орындау, өз құзыреті 

шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
7) құзыреттілігі шегінде құқықтық, консультативтік жəне практикалық көмекті жүзе ге асыру;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде көзделген өзге де 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

18. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес өзінің 
негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

19. Департаментті Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босататылатын Басшы – Оңтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік 
инспектор (бұдан əрі – Басшы) басқарады.

20. Басшының Министрліктің Жауапты хатшысының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалатын жəне лауазымынан босатылатын орынбасары/орынбасарлары болады.

21. Департамент Басшысы Департамент қызметіне жалпы басшылықты ұйымдас тырады 
жəне жүзеге асырады, Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функ-
цияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

22. Осы мақсатта Департамент Басшысы:
1) өз орынбасарының, Департаменттің бөлім басшыларының жəне жұмыскерлерінің 

міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды жəне бекітеді;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
3) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
лауазымға тағайындайды жəне лауазымынан босатады;

4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Департамент жұмыскерлерін 
іссапарға жіберу, оларға демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта да-
ярлау), біліктіліктерін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ 
олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

5) қолданыстағы заңнамаға сəйкес мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда 
Департаментті таныстырады;

6) Департамент бөлімдерінің ережелерін бекітеді;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін көтермелейді жəне 

оларға тəртіптік жазалар белгілейді;
8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары не сыбайлас жемқорлық əрекет терінің туын-

дауына себеп болатын іс-қимылдар анықталған жағдайда, бұл туралы Комитет басшылығын 
хабардар етеді;

9) Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы норма-
ларын сақтауын қамтамасыз етеді;

10) Департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарға бағытталған шара-
ларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес 
жауапты болады;

11) республикалық бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына жəне мемле кеттік сатып 
алу саласындағы қызметтің жүзеге асырылуына дербес жауапты болады;

12) өзінің құзыретіне қатысты басқа да мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
13) Комитет басшылығына Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша 

ұсыныстар береді;
14) азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады;
15) Департаменттің тəртіптік, аттестациялық жəне конкурстық комиссиясының қызметіне 

жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық жəне еңбек тəртібінің сақталуын, пер-
соналды басқару жəне құжат айналымын ұйымдастыру қызметінің жұмысын бақылайды; 

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Департамент Басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін атқаруды қолда ныстағы 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
23. Департамент басшысының орынбасары/орынбасарлары:
1) өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
2) Департамент Басшысы болмаған кезеңде Департамент қызметіне жалпы басшылықты 

жүзеге асырады жəне Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға жəне өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент Басшысы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
24. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Департамент Басшы сының 

атынан Комитеттің басқа құрылымдық бөлімшелеріне жолданатын құжаттарға Департамент 
басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

4-тарау. 
Департаменттің мүлкі

25. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Департа менттің 
жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 
сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан Респуб ликасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

26. Департаментке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Департаменттің өзіне бекітіліп берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша 

оған бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамада басқалай белгіленбесе, 
өздігінен иеліктен шығаруға немесе өзге де тəсілдермен оған билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
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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, 
221,222-235-236-нөмірлерде)

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 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. 5.6 - 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 та-
ныс жəне бейтаныс алуан түрлі тақырыптар туралы əңгімелерде тиісті 
лексиканы жəне синтаксисті 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; 
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;
11.6.6 - жалпы жəне оқу бағдарламасында көрсетілген алуан түрлі 
тақырыптарға қатысты жақсыз жəне cleft-сөйлемдерді қолдану

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 185-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 403-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Неміс тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы
Kapitel 1. Allgemeines

1. Das Bildungsprogramm ist in Übereinstimmung mit dem Staatlichen all gemein verbind-
lichen Standard der Mittelausbildung (Elementarbildung, Grundallgemeinbildung, allgemeine 
Mittelschulbildung), der durch den Beschluss der Regierung der Republik Kasachstan vom 23. 
August 2012 №1080 genehmigt wurde, ausgearbeitet.

2. Die Relevanz des Schulfachs wird dadurch bestimmt, dass es als Kommunikations-, 
Wissenschafts-, Geschäfts-, Tourismus- und Sportssprache gilt. Das Erlernen der deutschen Sprache:

1) erhöht die Sicherheit der Lernenden bei der Kommunikation in verschiedenen 
Lebenssituationen;

2) ermöglicht den Zugang zur Hochschulausbildung nicht nur in Kasachstan, sondern auch 
im Ausland;

3) ermöglicht die berufl iche Weiterbildung in Kasachstan und im Ausland;
4) ermöglicht den Lernenden den Zugang zu den Nachrichten und Informationen, die in der 

deutschen Sprache verbreitet werden;
5) ermöglicht den Lernenden den Zugang zu den authentischen Texten der schöngeistigen 

Literaturwerken in der deutschen Sprache;
6) ermöglicht den Lernenden Kasachstan im In- und Ausland vorzustellen;
7) ermöglicht das lebenslange Lernen, das auf die Fertigkeiten, Lernstrategien und Kenntnisse, 

die in der Schule erworben wurden, basiert.
3. Das Bildungsprogramm zum Schulfach „Deutsch“ ist auf die Entwicklung von Sprachfertigkeiten 

der Lernenden in vier Sprechtätigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) gerichtet. Nach 
dem Abschluss der allgemeinen Mittelschulbildung (10.-11. Klassen) erreichen die Lernenden 
Sprachniveau B1 (mittleres Niveau – B1.2) dem Common European Framework of Reference 
(CEFR) gemäß.

Kapitel 2. Inhaltsaufbau vom Schulfach „Deutsch“
4. Umfang von Unterrichtsbelastung im Schulfach „Deutsch“ beträgt:
1) in der 10. Klasse – 4, 3 Unterrichtsstunden pro Woche, 136/ 112 Stunden im Schuljahr;
2) in der 11. Klasse – 4, 3 Unterrichtsstunden pro Woche, 136/ 112 Stunden im Schuljahr.
5. Das Bildungsprogramm enthält Lernschritte für Schulfach „Deutsch“ (Klassen) in 

Übereinstimmung mit dem Sprachniveau, Bewertungskriterien für Sprachfertigkeiten und –fähig-
keiten in vier Sprechtätigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben), den Langzeitplan für die 
ganze Lernzeit (10.- 11. Klassen).

6. Der Inhalt des Bildungsprogramms in Schulfach „Deutsch“ ist nach Lernabschnitten (Hören, 
Sprechen, Lesen, Schreiben, Sprachverwendung) strukturiert.

7. Lernziele, die für jeden Abschnitt bestimmt sind, ermöglichen dem Lehrer, die Arbeit nach 
der Entwicklung der vier Sprechtätigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) systematisch zu 
planen, Leistungen der Lernenden einzuschätzen, sie über die weiteren Lernschritte zu informieren.

8. Im Grundinhalt sind allgemeine Lernziele im Bezug auf die deutsche Sprache für bestimmte 
Klassen dargestellt.

9. In Abschnitten „Hören“, „Sprechen“, „Lesen“ und „Schreiben“ sind die Lernziele in vier 
Sprechtätigkeiten niedergeschrieben, die mit den Sprachniveaus (10.Klasse - B1.1, 11.Klasse 
– B1.2) übereinstimmen. Das Erreichen der Lernziele entspricht dem Endlernergebnis in der 
deutschen Sprache.

10. Im Abschnitt „Sprachverwendung“ wird der Lernende mit Forderungen der korrekten 
Redeverwendung von lexisch-grammatischen, syntaktischen Strukturen der deutschen Sprache 
vertraut gemacht.

11. Grundinhalt 10 Klasse (Niveau В1.1)
12. Interkulturell-kommunikativer Aspekt:
1) mit Vertretern fremdsprachiger Kultur auf der sozialkulturellen Ebene kommunizieren;
2) den Grundinhalt dauernder Diskussionen verstehen; im freundschaftlichen Gespräch ei-

gene Meinung äußern oder mit anderen Personen Interview führen; die Menge von einfachen 
Sprachmitteln ziemlich frei verwenden, um beliebigem Gedanken Ausdruck zu verleihen; normge-
rechtere Situationen, die im Leben entstehen, lösen;

3) an einem Gespräch zu einem bekannten Thema ohne Vorbereitung teil nehmen;
4) eine Beschwerdeerheben;
5) die Initiative bei Interview/ Beratung ergreifen;
6) einfache zusammenhängende Texte zu bekannten Themen, die den Lernen den interes-

sieren, schreiben;
7) Briefe persönlichen Charakters über Erlebnisse und Eindrücke schreiben;
8) landeskundliche und kulturologische Kenntnisse haben; Umgangsnormen und Stereotype, 

Spezifi k vom Nationalcharakter und Besonderheiten der Mentalität von Deutschsprache trägernken-
nen, sie im realen Sprach- und Kulturmilieu gebrauchen;

9) Regeln von Aussagebildung kennen, sie zu einem Text zusammenstellen;
10) Aussagen/ Erklärungen für verschiedene kommunikative Zwecke verwenden; 
11) Aussagen gemäß den Kollaborationsschemen folgerichtig bilden.
13. Erzieherischer Aspekt:
1) positives Verhalten zur deutschen Sprache und Kultur bilden;
2) verschiedene Standpunkte respektieren, Toleranz, Vaterlandsliebe zeigen.
14. Allgemeinbildender Aspekt:
1) allgemeine Kulturerhöhen; den Gesichtskreis, Kenntnisse über deutschsprachige Länder und 

die Welt um unsherumanh and der deutschen Sprache erweitern.
15. Entwicklungsaspekt:
1) Sprachfähigkeiten und – Vermutungen, Kultur des Sprach verhaltens, Interesse and deutscher 

Sprache, positive Personen eigenschaften: Willensqualitäten, Gedächtnis u.a. entwickeln;
2) Nachschlagewerke, moderne Lerntechnologien, die Effizienz beim Spracherwerb 

gewährleisten, verwenden;
3) eigene Gedanken logisch und nachvollziehbar darstellen, zu allgemeinen Themen diskutieren, 

nichtstandardisierte kommunikative Situationen lösen;
4) breite Vorstellungen über Erfolge der Nationalkulturen (eigener und fremdsprachiger) bei 

der Entwicklung von menschheitlicher Kultur und über die Rolle der Muttersprache und Kultur im 
Spiegel fremder Kultur haben.

16. Strategischer Aspekt:
1) grundsätzliche Eigenschaften von sekundärer Sprachpersönlichkeit, die zu selbstständiger 

fremdsprachiger Kommunikation bereit und fähig ist, erwerben.
11 Klasse (NiveauВ1.2)
17. Interkulturell-kommunikativer Aspekt:
1) mit Vertretern fremdsprachiger Kulturpraktisch auf allen Ebenen erfolgreich kommunizieren;
2) den Grundinhaltdauernder Diskussion en detailiert verstehen;
3) Mitteilungen, Anfragen über entstandene Probleme annehmen;
4) bei Interview/ Beratung notwendige Informationen bereitstellen (z.B. eigene Symptome dem 

Arzt beschreiben);
5) erklären, warum etwas zu einem Problem wird;
6) Handlung von kurzer Erzählung, Artikel, Gesprächsinhalt, Diskussion, Besprechung eines 

Dokumentarfi lms wiedergeben; 
7) eigenes Verhalten äußern und Antwort auf Klärungsfragen geben;
8) im voraus vorbereitetes Gespräch führen, vorhandene Informationen nachprüfen und 

bestätigen; eine Erzählung mit deutlichen Anweisungen, wie etwas gemacht wird, zusammenstellen;
9)gesammelte Fakteninformationen zu Haushalts- und Nichthaushaltsfragen ziemlich sicher 

austauschen;
10)kurze einfache Essays zu den Themen, die den Lernen den interessieren, schreiben;
11) landeskundliche und kulturologische Kenntnisse haben; Umgangsnormen und Stereotype, 

Spezifi k vom Nationalcharakter und Besonderheiten der Mentalität von Deutschspracheträgern 
kennen, sie im realen Sprach- und Kulturmilieu gebrauchen;

12) Regeln von Aussagebildung kennen, sie zu einem Text zusammenstellen;
13) Aussagen für verschiedene kommunikative Zwecke frei und unrefl ektiert verwenden;
14) Aussagen gemäß den Kollaborationsschemen folgerichtig bilden.
18. Erzieherischer Aspekt:
1) positives Verhalten zur deutschen Sprache und Kultur bilden;
2) verschiedene Standpunkte respektieren, Toleranz, Vaterlandsliebe zeigen.
19. Allgemeinbildender Aspekt:
1) allgemeine Kultur erhöhen;den Gesichtskreis, Kenntnisse über deutsch sprachige Länder und 

die Welt um unsheruman hand der deutschen Spracheerweitern.
20. Entwicklungsaspekt:
1) Sprachfähigkeiten und –Vermutungen, Kultur des Sprachverhaltens, Interesse and deutscher 

Sprache, positive Personen eigenschaften: Willensqualitäten, Gedächtnis u.a. entwickeln;
2) Nachschlagewerke, moderne Lerntechnologien, die Effizienz beim Spracherwerb 

gewährleisten, verwenden;
3)eigene Gedanken logisch und nachvollziehbar darstellen, zu allgemeinen Themen diskutieren, 

nichtstandardisierte kommunikative Situationen lösen
4) breite Vorstellungen über Erfolge der Nationalkulturen (eigener und fremdsprachiger) bei 

der Entwicklung von menschheitlicher Kultur und über die Rolle der Muttersprache und Kultur im 
Spiegel fremder Kultur haben.

21.Strategischer Aspekt:
5) grundsätzliche Eigenschaften von sekundärer Sprachpersönlichkeit, die zu selbstständiger 

fremdsprachiger Kommunikation bereit und fähig ist, erwerben.
Kapitel 3. System von Lernzielen
22. Lernziele werden im Bildungsprogrammkodiert. Im Kodesystem bezeichnet die erste Ziff er 

die Klasse, die zweite Ziff er – den Abschnitt, die dritte Ziff er - die Nummer vom Lernziel.
Abschnitt 1. Hören
Der Lernende muss:

10. Klasse 11. Klasse
В1.1 В1.2

10.1.1 - grundsätzliche Festlegungen 
deutlich ausgesprochener Aussagen 
im Rahmen der Literaturnormen zu 
bekannten Themen, denen man in der 
Schule, in den Ferien u.a. begegnet, 
verstehen

11.1.1 - grundsätzliche Festlegungen 
deutlich ausgesprochener Aussagen 
im Rahmen der Literaturnormen zu 
bekannten Themen, denen man im 
Berufsleben begegnet, verstehen

10.1.2 - einfache 
Informationsmitteilungen über gewöhn-
liche alltägliche Fragen und Themen, 
die mit dem Lernen verbunden sind, 
verstehen; Hauptideen und konkrete 
Details verstehen, wenn man deutlich 
und richtig ausspricht

11.1.2 - einfache 
Informationsmitteilungen über gewöhn-
liche alltägliche Fragen und Themen, 
die mit dem Lernen und zukünftiger 
Berufstätigkeit verbunden sind, detai-
liert verstehen

10.1.3 - den Hauptfestlegungen dau-
ernder Diskussion im Allgemeinen 
folgen, wenn alles deutlich und in der 
Literatursprache ausgesprochen wird

11.1.3 - den Hauptfestlegungen dau-
ernder Diskussion im Allgemeinen 
folgen, wenn alles deutlich und in der 
Literatursprache ausgesprochen wird

10.1.4 - eine Vorlesung oder ein 
Gespräch zu Lernthemen verstehen, 
wenn deren Gegenstand bekannt ist 
und die Rede selbst einfach ist und 
klare Struktur hat

11.1.4 - eine Vorlesung oder ein 
Gespräch zu Lern- und Berufsthemen 
verstehen, wenn deren Gegenstand 
bekannt ist und die Rede selbst ein-
fach ist und klare Struktur hat

10.1.5 - kurze einfache Gespräche zu 
bekannten Themen verstehen, wenn 
man langsam und normgerecht spricht

11.1.5 - kurze einfache Gespräche zu 
bekannten Themen verstehen, wenn 
man langsam und normgerecht spricht

10.1.6 - einfache technische 
Informationen verstehen, z.B. 
Betriebsanleitungen von Geräten all-
täglichen Gebrauchs

11.1.6 - detailierte technische 
Instruktionen verstehen

10.1.7 - grundsätzliche Festlegungen 
der Nachrichten per Radio und einfa-
che Texte zu bekannten Themen in 
Aufnahmen, die relativ langsam und 
deutlich klingen, verstehen

11.1.7 - Informationen, die per Radio 
oder in Aufnahmen klingen und durch 
deutliche, normgerechte Aussprache 
gekennzeichnet sind, verstehen

10.1.8 - den größten Teil von TV-
Programmen zu Themen, die den 
Lernenden interessieren, verstehen, 
z.B. Interviews, kurze Vorlesungen, 
Reportagen beim langsamen und deut-
lichen Klingen

11.1.8 – den größten Teilvon TV-
Programmen zu Themen, die den 
Lernenden interessieren, verstehen, 
z.B. Interviews, kurze Vorlesungen, 
Reportagen beim langsamen und deut-
lichen Klingen

Abschnitt 2. Sprechen
Der Lernende muss:

10. Klasse 11. Klasse
В1.1 В1.2

10.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden 
interessieren, in Form der folgerichtigen 
Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen 
Sprachmitteln beschreiben können

11.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden 
interessieren, in Form der folgerichtigen 
Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen 
Sprachmitteln beschreiben können

10.2.2 - bekannte Themen, die den Lernenden 
interessieren, eigene Erfahrung und deren 
Refl exion, eigene Gefühle beschreiben

11.2.2 - etwas ganz fl üssig beschreiben oder 
in Form der folgerichtigen Aussagen erzäh-
len; Handlung eines Buches oder eines Films 
erzählen, und eigene Reaktion darauf be-
schreiben

10.2.3 - etwas auf solche Weise argu-
mentieren, damit man den Gedanken des 
Sprechenden ohne Mühe folgen kann

11.2.3 - eigenen Standpunkt erklären und be-
gründen; die Meinung des Sprechpartners zu 
allgemeinen und Lernthemen einschätzen

10.2.4 - Ursachen und verschiede-
ne Lösungswege von etwas, Pläne und 
Handlungen kurz erklären

11.2.4 - Ursachen und verschiede-
ne Lösungswege von etwas, Pläne und 
Handlungen ausführlich erklären

10.2.5 - kurze Anzeigen, die ungeachtet feh-
lerhafter Betonung und Intonation leicht zu 
verstehen sind, zu alltäglichen und Lernthemen 
machen

11.2.5 - kurze Anzeigen, die ungeachtet fehler-
hafter Betonung und Intonation leicht zu verste-
hen sind, zu Lern- und Berufsthemen machen

10.2.6 - einfachen, im voraus vorbereiteten 
Vortrag zu bekannten Themen verstehen, 
dabei soll er so leichtverständlich sein, dass 
man dem Gedanken während ganzen Vortrags 
folgen kann und seine grundsätzlichen 
Festlegungen ganz eindeutig erklärt sind

11.2.6 - umfassenden Vortrag zu bekannten 
Themen halten, dabei soll er so leichtverständ-
lich sein, dass man dem Gedanken während 
ganzen Vortrags folgen kann und seine grund-
sätzlichen Festlegungen ganz eindeutig 
erklärt sind

10.2.7 - auf die Fragen zu eigenem 
Redebeitrag antworten und dabei zwischen-
durch um Wiederholung der Frage bitten, wenn 
sie zu schnell gesprochen worden ist

11.2.7 - auf die Fragen zu eigenem 
Redebeitrag antworten und dabei zwischen-
durch um Wiederholung der Frage bitten, wenn 
sie zu schnell gesprochen worden ist

10.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und 
Reaktionen auf die Erfahrung mit Hilfe von 
einem einfachen zusammenhängenden Text 
beschreiben

11.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und 
Reaktionen auf die Erfahrung mit Hilfe von ei-
nem komplizierten zusammenhängenden Text 
beschreiben

Abschnitt 3: Lesen
Der Lernenden muss:

10. Klasse 11.Klasse
В1.1 В1.2
10.3.1 - einfache Texte lesen, die 
Fakteninformationen zu Themen, die den 
Lernenden interessieren, enthalten, und diese 
Texte ganz gut verstehen

11.3.1 - einfache Texte in Details verstehen, 
die Fakteninformationen zu Themen, die den 
Lernenden interessieren, enthalten

10.3.2 - Beschreibung von Ereignissen, 
Gefühlen und Wünschen in regelmäßiger 
persönlicher Korrespondenz unter Freunden 
verstehen

11.3.2 - Beschreibung von Ereignissen, 
Gefühlen und Wünschen in regelmäßiger 
persönlicher Korrespondenz unter Freunden 
verstehen

10.3.3 - ziemlich langen Text durchsehen, 
um notwendige Informationen zu fi nden; 
Informationen aus verschiedenen Textteilen 
oder aus verschiedenen Texten sammeln, um 
konkrete Aufgabe zu erfüllen

11.3.3 - langen umfangreichen Text durchse-
hen, um notwendige Informationen zu fi nden; 
Informationen aus verschiedenen Textteilen 
oder aus verschiedenen Texten sammeln, um 
konkrete Aufgabe zu erfüllen

10.3.4 - aktuelle Informationen im alltäglichen 
schriftlichen Materialien fi nden und verstehen, 
z.B. in Briefen, Druckschriften und kurzen offi  zi-
ellen Dokumenten

11.3.4 - lange Texte schöngeistiger und nicht-
schöngeistiger Literatur zu einigen unbekann-
ten allgemeinen und Lernthemen lesen

10.3.5 - mitkriegen, welche 
Hauptschlußfolgerungen in den Texten, die auf 
die Beweise irgendeines Standpunktes off en-
sichtlich gerichtet sind, gemacht worden waren

11.3.5 - Überlegungsweise zum Thema, das in 
einem Text angeschnitten ist, mitkriegen

10.3.6 - grundsätzliche Festlegungen eines 
einfachen Zeitungsartikels zu einem be-
kannten Thema aufzeigen

11.3.6 - grundsätzliche Festlegungen ver-
schiedenartiger Zeitungsartikel zu einem 
bekannten Thema aufzeigen

10.3.7 - Regeln verstehen, z.B. 
Sicherheitsvorschriften, wenn sie einfach ge-
schrieben sind

11.3.7 - einfach geschriebene 
Betriebsanleitungen verstehen

10.3.8 - einige unbekannte Papier- und 
Digitalhilfsmitteln für Bedeutungsüberprüfung 
und Erweiterung des Leseverstehens ver-
wenden

11.3.8 - unbekannte Papier- und 
Digitalhilfsmitteln für Bedeutungsüberprüfung 
und Erweiterung des Leseverstehens ver-
wenden

10.3.9 - Widersprüche in angeführten 
Argumenten in kurzen Texten zu allgemeinen 
und Lernthemen feststellen

11.3.9 - Widersprüche in angeführten 
Argumenten in langen Texten zu verschiede-
nen allgemeinen und Lernthemen feststellen

Abschnitt 4: Schreiben
Der Lernenden muss:

10. Klasse 11.Klasse
В1.1 В1.2

10.4.1 - einfache zusammenhängende Texte 
zum breiten Kreis bekannter und den 
Lernenden interessierender Fragen schrei-
ben, indem man einzelne kurze Elemente 
zusammen verbindet

11.4.1 - einfache zusammenhängende Texte 
zum breiten Kreis bekannter und den 
Lernenden interessierender Fragen schrei-
ben, indem man einzelne kurze Elemente 
zusammen verbindet

10.4.2 - einfache, ausführliche Beschreibungen 
zu bekannten und den Lernenden interessie-
renden Fragen machen

11.4.2 - eigene Erfahrung, Gefühle und 
Reaktionen auf die Erfahrung mit Hilfe von 
einem einfachen zusammenhängenden Text 
beschreiben

10.4.3 - kurze einfache Essays zu den 
Themen, die den Lernenden interessieren, 
schreiben

11.4.3 - eigene Meinung zu gesammelten 
Fakteninformationen zu bekannten alltäglichen 
und sozialen Fragen zusammenfassen und 
ganz frei äußern

10.4.4 - persönliche Briefe und Zetteln schrei-
ben; einfache notwendige Informationen 
anfragen; eindeutig darlegen, was man für 
wichtig hält

11.4.4 - persönliche Briefe und Zetteln schrei-
ben; beliebige notwendige Informationen 
anfragen; eindeutig darlegen, was man für 
wichtig hält

10.4.5 - persönliche Briefe schreiben, indem 
man eigene Erfahrung, Ereignisse und Gefühle 
ausführlich beschreibt

11.4.5 - persönliche Briefe schreiben, indem 
man über Nachrichten und eigene Gedanken 
zu abstrakten und kulturbezogenen Themen 
wie Musik und Film erzählt

10.4.6 - Mitteilungen, die Probleme erläuternde 
Fragen enthalten, schriftlich niederlegen

11.4.6 - Zetteln mit kurzer wichtiger Information 
den Freunden, Lehrern, dem Dienstpersonal 
und allen, die einen im Alltag umgeben, schrei-
ben, indem man klar darlegt, was man für 
wichtig hält

10.4.7 - ganz genaue Notizen, die man spä-
ter gebrauchen kann, nach Diktat schreiben, 
wenn die Rede von einem Thema, das den 
Lernenden interessiert, geht

11.4.7 - Notizen während einer Vorlesung in 
Form einer Liste von Schlüsselpunkten ma-
chen, wenn das Thema bekannt und die Rede 
einfach, klar ausgesprochen und dialektnor-
mativ ist

10.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen 
Worten wiedergeben, indem man Formulierung 
und Struktur des Ausgangstextes verwendet

11.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen 
Worten wiedergeben, indem man Formulierung 
und Struktur des Ausgangstextes verwendet

10.4.9 - eine Geschichte schriftlich wieder-
geben

11.4.9 - eine Geschichte schriftlich wieder-
geben

Abschnitt 5: Spracheverwendung
Der Lernenden muss:

10. Klasse 11.Klasse
В1.1 В1.2

10.5.1 - abstrakte zusammengesetzte 
Substantive und komplizierte Nominalgruppen 
zu bekannten allgemeinen und Lernthemen, 
auch zu unbekannten Themen verwenden

11.5.1 - abstrakte zusammengesetzte 
Substantive und komplizierte Nominalgruppen 
zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden

10.5.2 - Demonstrativ-, Relativ- und un-
bestimmte Pronomen, auch Adjektive 
und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im 
Redefl uss unbegrenzt verwenden

11.5.2 - Demonstrativ-, Relativ- und un-
bestimmte Pronomen, auch Adjektive 
und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im 
Redefl uss unbegrenzt verwenden

10.5.3 - Wissen über Deklination der 
Substantive und Adjektive, Pluralbildung der 
Substantive systematisieren; dieses Wissen 
bei der Aussagebildung zu bekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

11.5.3 - Wissen über Deklination der 
Substantive und Adjektive, Pluralbildung der 
Substantive systematisieren; dieses Wissen 
bei der Aussagebildung zu bekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

10.5.4 - Wortbildungsarten (Affi  gierung, 
Wortzusammensetzung, Konversion); 
Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, 
verbreitete Bewertungslexik); Synonyme, 
Antonyme und andere Hilfswörter bei der 
Aussagebildung zu bekannten allgemeinen 
und Lernthemen unbegrenzt verwenden

11.5.4 - produktive Wortbildungsarten 
(Affi  gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette 
(Klischees, verbreitete Bewertungslexik); 
Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter 
bei der Aussagebildung zu unbekannten all-
gemeinen und Lernthemen unbegrenzt ver-
wenden

10.5.5 - Fragen, die verschiedene Zeit- und 
Modalformen der Verben einschließen, zu 
bekannten allgemeinen und Lernthemen ver-
wenden

11.5.5 - verschiedene Arten der Fragen, die 
verschiedene Zeit- und Modalformen der 
Verben einschließen, zu unbekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

10.5.6 - erweiterte Attribute mit Partizip I und 
Partizip II(der lesende Schűler; das gelesene 
Buch) im Rahmen bekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden

11.5.6 -erweiterte Attribute mit Partizip I und 
Partizip II(der lesende Schűler; das gelesene 
Buch) im Rahmen zum Teil unbekannter allge-
meiner und Lernthemen verwenden

10.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, 
Modalverben und ihrer Äquivalente, einige 
Passivformen der Verben zu bekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

11.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, 
Modalverben und ihrer Äquivalente, unter 
anderem Vielfalt von Passivformen der Verben 
zu bekannten und zum Teil unbekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

10.5.8 - Konstruktionen haben/ sein + zu + 
Infi nitiv zum Ausdruck der Notwendigkeit, 
Möglichkeit verwenden; Wissen über ver-
schiedene Arten vom Modalausdruck syste-
matisieren

11.5.8 -Vielfalt von Modalkonstruktionen, 
Satzreihe und Satzgefüge zu unbekannten all-
gemeinen und Lernthemen verwenden

10.5.9 - Konjunktivformen der Verben haben, 
sein, werden, kőnnen, mőgen zum Ausdruck 
der höffl  ichen Bitte, des Wunsches; indirekte 
Frage mit Konjunktion ob zu bekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

11.5.9 - substantivierte Partizipien, 
Konjunktivformen: wűrde + Infi nitiv, Präteritum 
Konjunktiv im Rahmen bekannter allgemeiner 
und Kernthemen verwenden

10.5.10 - oft gebräuchliche Rektionsverben 
verwenden; nach den Verben beginnen, vor-
haben und Wortverbindungen wie den Wunsch 
haben + Bedeutungsverb im Infi nitiv mit 
zu(Ichhabevor, eine Reisezumachen) zu be-
kannten und zum Teil unbekannten allgemei-
nen und Lernthemen verwenden

11.5.10 -Verben und dauerhafte 
Verbalgruppen mit komplizierterer Rektion wie 
aufhören mit D., gratulieren zu D., bedanken 
sich bei D./ für A., Angst haben vor D. zu be-
kannten und zum Teil unbekannten allgemei-
nen und Lernthemen verwenden

10.5.11 Satzreihe und Satzgefüge mit einlei-
tenden Konjunktionen und Bindewörtern zu 
bekannten und zum Teil unbekannten allge-
meinen und Lernthemen verwenden

11.5.11 - Konzessivsätze mit Konjunktionen 
obwohl/ obgleich zu bekannten und zum Teil 
unbekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden

10.5.12 - Wissen über funktionale Bedeutung 
der Präpositionen, über verschiedene 
Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung 
seiner Ganzheit und Verbundenheit (z.B. mit 
Hilfe von Adverbien zuerst, dann, naсhher, 
zuletzt) im Redefl uss verwenden

11.5.12 - Wissen über funktionale Bedeutung 
der Präpositionen, über verschiedene 
Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung 
seiner Ganzheit und Verbundenheit (z.B. mit 
Hilfe von Adverbien zuerst, dann, naсhher, 
zuletzt) im Redefl uss verwenden

10.5.13 - Ausdrucksweisen der direkten und 
indirekten Rede zu bekannten allgemeinen 
und Lernthemen verwenden

10.5.13 - Ausdrucksweisenderdirekten 
undindirekten 
RedezubekanntenundzumTeilunbekanntenall 
gemeinenundLernthemen verwenden

13.  Be i l iegendes B i ldungsprogramm wi rd  entsprechend dem Langzei tp lan 
zumEinheitsbildungsprogramm zum Schulfach „Deutsch“ für die 10.-11. Klassen der allgemeinen 
Mittelschulbildung dem modernisierten Inhalt gemäß realisiert.

14. Aufteilung der Stunden in einem Viertel der Abteilungen und Abschnitte innerhalb der 
Bereiche des Ermessens der Lehrer.

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы «Неміс тілі» оқу пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Неміс тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
1) Klasse (В1.1)

Themen

Ab
sc

hn
itt

e Lernziele. Der Lernende muss:

1.Soziale Sicherheit 
– Staatsfortschritt: 

1.1 Soziale 
Sicherheit und 

Garantien
1.2 Aktive Position 

von Bürgern

Hö
re

n

10.1.1 - grundsätzliche Festlegungen deutlich ausgesproche-
ner Aussagen im Rahmen der Literaturnormen zu bekannten 
Themen, denen man in der Schule, in den Ferien u.a. bege-
gnet, verstehen;
10.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion 
im Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der 
Literatursprache ausgesprochen wird;
10.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen ver-
stehen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
10.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, 
kurze Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutli-
chen Klingen

Sp
re

ch
en

10.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in 
Form der folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen 
Sprachmitteln beschreiben können;
10.2.2 - bekannte Themen, die den Lernenden interessieren, eigene 
Erfahrung und deren Refl exion, eigene Gefühle beschreiben;
10.2.3 - etwas auf solche Weise argumentieren, damit man den 
Gedanken des Sprechenden ohne Mühe folgen kann;
10.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne 
und Handlungen kurz erklären;
10.2.5 - kurze Anzeigen, die ungeachtet fehlerhafter Betonung und 
Intonation leicht zu verstehen sind, zu alltäglichen und Lernthemen 
machen;
10.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und 
dabei zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu 
schnell gesprochen worden ist;
10.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die 
Erfahrung mit Hilfe von einem einfachen zusammenhängenden Text 
beschreiben

Le
se

n

10.3.1 - einfache Texte lesen, die Fakteninformationen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, enthalten, und diese Texte ganz 
gut verstehen;
10.3.3 - ziemlich langen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen 
oder aus
verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu erfüllen;
10.3.4 - aktuelle Informationen im alltäglichen schriftlichen Materialien 
fi nden und verstehen, z.B. in Briefen, Druckschriften und kurzen 
offi  ziellen Dokumenten;
10.3.5 - mitkriegen, welche Hauptschluß folge rungen in den Texten, 
die auf die Beweise irgendeines Standpunktes off ensichtlich gerichtet 
sind, gemacht worden waren;
10.3.6 - grundsätzliche Festlegungen eines einfachen 
Zeitungsartikels zu einem bekannten Thema aufzeigen;
10.3.8 - einige unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens ver-
wenden;
10.3.9 - Widersprüche in angeführten Argumenten in kurzen Texten 
zu allgemeinen und Lernthemen feststellen

Sc
hr

ei
be

n

10.4.1 - einfache zusammenhängende Texte zum breiten Kreis 
bekannter und den Lernenden interessierender Fragen 
schreiben, indem man einzelne kurze Elemente zusammen 
verbindet;
10.4.2 - einfache, ausführliche Beschreibungen zu bekannten und den 
Lernenden interessierenden Fragen machen;
10.4.3 - kurze einfache Essays zu den Themen, die den Lernenden 
interessieren, schreiben;
10.4.6 - Mitteilungen, die Probleme erläuternde Fragen enthalten, 
schriftlich niederlegen;
10.4.7 - ganz genaue Notizen, die man später gebrauchen kann, 
nach Diktat schreiben, wenn die Rede von einem Thema, das den 
Lernenden interessiert, geht;
10.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, 
indem man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet

Sp
ra

ch
ve

rw
en

du
ng

10.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu bekannten allgemeinen und Lernthemen, auch zu 
unbekannten Themen verwenden;
10.5.2 - Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch 
Adjektive und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss 
unbegrenzt verwenden; 
10.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei 
der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden;
10.5.4 - Wortbildungsarten (Affi  gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreitete 
Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter bei 
der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
unbegrenzt verwenden;
10.5.5 - Fragen, die verschiedene Zeit- und Modalformen der Verben 
einschließen, zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.6 - erweiterte Attribute mit Partizip I und Partizip II (der lesende 
Schűler; das gelesene Buch) im Rahmen bekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden;
10.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und 
ihrer Äquivalente, einige Passivformen der Verben zu bekannten 
allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.8 - Konstruktionen haben/ sein + zu + Infi nitiv zum Ausdruck der 
Notwendigkeit, Möglichkeit verwenden; Wissen über verschiedene 
Arten vom Modalausdruck systematisieren;
10.5.10 - oft gebräuchliche Rektionsverben verwenden; nach den 
Verben beginnen, vorhaben und Wortverbindungen wie den Wunsch 
haben + Bedeutungsverb im Infi nitiv mit zu (Ich habe vor, eine Reise 
zu machen) zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemeinen 
und Lernthemen verwenden;
10.5.11 - Satzreihe und Satzgefüge mit einleitenden Konjunktionen 
und Bindewörtern zu bekannten und zum Teil unbekannten 
allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.12 - Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über 
verschiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner 
Ganzheit und Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, 
dann, naсhher, zuletzt) im Redefl uss verwenden

2. Professionalismus 
– Forderung der 

Zeit:  2.1 Bildung –
Weg zum Erfolg

2.2 
Berufseigenschaften 

von zukünftigen 
Spezialisten

Hö
re

n
10.1.2 - einfache Informationsmitteilungen über gewöhnliche 
alltägliche Fragen und Themen, die mit dem Lernen 
verbunden sind, verstehen; Hauptideen und konkrete Details 
verstehen, wenn man deutlich und richtig ausspricht;
10.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion 
im Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der 
Literatursprache ausgesprochen wird;
10.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lernthemen 
verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und die Rede 
selbst einfach ist und klare Struktur hat;
10.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen ver-
stehen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
10.1.6 - einfache technische Informationen verstehen, z.B. 
Betriebsanleitungen von Geräten alltäglichen Gebrauchs;
10.1.7 - grundsätzliche Festlegungen der Nachrichten 
per Radio und einfache Texte zu bekannten Themen in 
Aufnahmen, die relativ langsam und deutlich klingen, ver-
stehen;
10.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, 
kurze Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutli-
chen Klingen

Sp
re

ch
en

10.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in 
Form der folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen 
Sprachmitteln beschreiben können;
10.2.2 - bekannte Themen, die den Lernenden interessieren, eigene 
Erfahrung und deren Refl exion, eigene Gefühle beschreiben;
10.2.3 - etwas auf solche Weise argumentieren, damit man den 
Gedanken des Sprechenden ohne Mühe folgen kann;
10.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne 
und Handlungen kurz erklären;
10.2.6 - einfachen, im voraus vorbereiteten Vortrag zu bekannten 
Themen verstehen, dabei soll er so leichtverständlich sein, dass man 
dem Gedanken während ganzen Vortrags folgen kann und seine 
grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig erklärt sind;
10.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und 
dabei zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu 
schnell gesprochen worden ist

Le
se

n

10.3.1 - einfache Texte lesen, die Fakteninformationen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, enthalten, und diese Texte ganz 
gut verstehen;
10.3.2 - Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in 
regelmäßiger persönlicher Korrespondenz unter Freunden verstehen;
10.3.3 - ziemlich langen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen 
oder aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu 
erfüllen;
10.3.5 - mitkriegen, welche Hauptschlußfolgerungen in den Texten, 
die auf die Beweise irgendeines Standpunktes off ensichtlich gerichtet 
sind, gemacht worden waren;
10.3.6 - grundsätzliche Festlegungen eines einfachen 
Zeitungsartikels zu einem bekannten Thema aufzeigen;
10.3.7 - Regeln verstehen, z.B. Sicherheitsvorschriften, wenn sie 
einfach geschrieben sind;
10.3.8 - einige unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens ver-
wenden;
10.3.9 - Widersprüche in angeführten Argumenten in kurzen Texten 
zu allgemeinen und Lernthemen feststellen

Sc
hr

ei
be

n

10.4.2 - einfache, ausführliche Beschreibungen zu bekannten und 
den Lernenden interessierenden Fragen machen;
10.4.3 - kurze einfache Essays zu den Themen, die den Lernenden 
interessieren, schreiben;
10.4.4 - persönliche Briefe und Zetteln schreiben; einfache not-
wendige Informationen anfragen; eindeutig darlegen, was man für 
wichtig hält;
10.4.5 - persönliche Briefe schreiben, indem man eigene Erfahrung, 
Ereignisse und Gefühle ausführlich beschreibt;
10.4.6 - Mitteilungen, die Probleme erläuternde Fragen enthalten, 
schriftlich niederlegen;
10.4.7 - ganz genaue Notizen, die man später gebrauchen kann, 
nach Diktat schreiben, wenn die Rede von einem Thema, das den 
Lernenden interessiert, geht;
10.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiederge-
ben, indem man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes 
verwendet;
10.4.9 - eine Geschichte schriftlich wiedergeben

Sp
ra

ch
ve

rw
en

du
ng

10.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu bekannten allgemeinen und Lernthemen, auch 
zu unbekannten Themen verwenden;
10.5.2 - Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch 
Adjektive und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss 
unbegrenzt verwenden; 
10.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei 
der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden;
10.5.4 - Wortbildungsarten (Affi  gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreite-
te Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter 
bei der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
unbegrenzt verwenden;
10.5.5 - Fragen, die verschiedene Zeit- und Modalformen der Verben 
einschließen, zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.6 - erweiterte Attribute mit Partizip I und Partizip II (der lesende 
Schűler; das gelesene Buch) im Rahmen bekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden;
10.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und ihrer 
Äquivalente, einige Passivformen der Verben zu bekannten allgemei-
nen und Lernthemen verwenden;
10.5.8 - Konstruktionen haben/ sein + zu + Infi nitiv zum Ausdruck der 
Notwendigkeit, Möglichkeit verwenden; Wissen über verschiedene 
Arten vom Modalausdruck systematisieren;
10.5.10 - oft gebräuchliche Rektionsverben verwenden; nach den 
Verben beginnen, vorhaben und Wortverbindungen wie den Wunsch 
haben + Bedeutungsverb im Infi nitiv mit zu (Ich habe vor, eine Reise 
zu machen) zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemeinen 
und Lernthemen verwenden;
10.5.11 - Satzreihe und Satzgefüge mit einleitenden Konjunktionen 
und Bindewörtern zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemei-
nen und Lernthemen verwenden;
10.5.12 - Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über 
verschiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner 
Ganzheit und Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, 
dann, naсhher, zuletzt) im Redefl uss verwenden)

3. Wiesind Führerei-
genschaften zu 
entfalten: 3.1 

Freizeitgestaltung 
der Jugendlichen

3.2 Zwischen-
menschlicher 

Umgang. 
Lösung von 

Konfl iktsituationen

Hö
re

n

10.1.1 - grundsätzliche Festlegungen deutlich ausgesproche-
ner Aussagen im Rahmen der Literaturnormen zu bekannten 
Themen, denen man in der Schule, in den Ferien u.a. bege-
gnet, verstehen;
10.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion 
im Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der 
Literatursprache ausgesprochen wird;
10.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lernthemen 
verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und die Rede 
selbst einfach ist und klare Struktur hat;
10.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen ver-
stehen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
10.1.7 - grundsätzliche Festlegungen der Nachrichten 
per Radio und einfache Texte zu bekannten Themen in 
Aufnahmen, die relativ langsam und deutlich klingen, ver-
stehen;
10.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, 
kurze Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutli-
chen Klingen

Sp
re

ch
en

10.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in 
Form der folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen 
Sprachmitteln beschreiben können;
10.2.2 - bekannte Themen, die den Lernenden interessieren, eigene 
Erfahrung und deren Refl exion, eigene Gefühle beschreiben;
10.2.3 - etwas auf solche Weise argumentieren, damit man den 
Gedanken des Sprechenden ohne Mühe folgen kann;
10.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne 
und Handlungen kurz erklären;
10.2.6 - einfachen, im voraus vorbereiteten Vortrag zu bekannten 
Themen verstehen, dabei soll er so leichtverständlich sein, dass man 
dem Gedanken während ganzen Vortrags folgen kann und seine 
grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig erklärt sind;
10.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und 
dabei zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu 
schnell gesprochen worden ist;
10.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die 
Erfahrung mit Hilfe von einem einfachen zusammenhängenden Text 
beschreiben
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10.3.1 - einfache Texte lesen, die Fakteninformationen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, enthalten, und diese Texte ganz 
gut verstehen;
10.3.2 - Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in 
regelmäßiger persönlicher Korrespondenz unter Freunden verstehen;
10.3.3 - ziemlich langen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen 
oder aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu 
erfüllen;
10.3.5 - mitkriegen, welche Hauptschlußfolgerungen in den Texten, 
die auf die Beweise irgendeines Standpunktes off ensichtlich gerichtet 
sind, gemacht worden waren;
10.3.6 - grundsätzliche Festlegungen eines einfachen 
Zeitungsartikels zu einem bekannten Thema aufzeigen;
10.3.8 - einige unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens ver-
wenden;
10.3.9 - Widersprüche in angeführten Argumenten in kurzen Texten 
zu allgemeinen und Lernthemen feststellen
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10.4.1 - einfache zusammenhängende Texte zum breiten Kreis be-
kannter und den Lernenden interessierender Fragen schrei-
ben, indem man einzelne kurze Elemente zusammen ver-
bindet;
10.4.2 - einfache, ausführliche Beschreibungen zu bekannten und den 
Lernenden interessierenden Fragen machen;
10.4.3 - kurze einfache Essays zu den Themen, die den Lernenden 
interessieren, schreiben;
10.4.5 - persönliche Briefe schreiben, indem man eigene Erfahrung, 
Ereignisse und Gefühle ausführlich beschreibt;
10.4.6 - Mitteilungen, die Probleme erläuternde Fragen enthalten, 
schriftlich niederlegen;
10.4.7 - ganz genaue Notizen, die man später gebrauchen kann, 
nach Diktat schreiben, wenn die Rede von einem Thema, das den 
Lernenden interessiert, geht;
10.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, 
indem man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet
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10.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu bekannten allgemeinen und Lernthemen, auch zu 
unbekannten Themen verwenden;
10.5.2 - Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch 
Adjektive und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss 
unbegrenzt verwenden; 
10.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei 
der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden;
10.5.4 - Wortbildungsarten (Affi  gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreitete 
Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter bei 
der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
unbegrenzt verwenden;
10.5.5 - Fragen, die verschiedene Zeit- und Modalformen der Verben 
einschließen, zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und 
ihrer Äquivalente, einige Passivformen der Verben zu bekannten 
allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.8 - Konstruktionen haben/ sein + zu + Infi nitiv zum Ausdruck der 
Notwendigkeit, Möglichkeit verwenden; Wissen über verschiedene 
Arten vom Modalausdruck systematisieren;
10.5.9 - Konjunktivformen der Verben haben, sein, werden, kőnnen, 
mőgen zum Ausdruck der höffl  ichen Bitte, des Wunsches; indirekte 
Frage mit Konjunktion ob zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden;
10.5.11 - Satzreihe und Satzgefüge mit einleitenden Konjunktionen 
und Bindewörtern zu bekannten und zum Teil unbekannten 
allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.12 - Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über 
verschiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner 
Ganzheit und Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, 
dann, naсhher, zuletzt) im Redefl uss verwenden);
10.5.13. Ausdrucksweisen der direkten und indirekten Rede zu be-
kannten allgemeinen und Lernthemen verwenden

4. Wissenschaft 
und Technik: 4.1 
Kasachstan auf 

der Weltebene 4.2 
Konkurrenzfähigkeit 

von 
Nationalwirtschaft 

Kasachstans
4.3 Politisches 

System Kasachstans 
und Deutschlands
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10.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion 
im Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der 
Literatursprache ausgesprochen wird;
10.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lernthemen 
verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und die Rede 
selbst einfach ist und klare Struktur hat;
10.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen ver-
stehen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
10.1.7 - grundsätzliche Festlegungen der Nachrichten per Radio 
und einfache Texte zu bekannten Themen in Aufnahmen, die 
relativ langsam und deutlich klingen, verstehen;
10.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, 
kurze Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutli-
chen Klingen
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10.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in 
Form der folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen 
Sprachmitteln beschreiben können;
10.2.3 - etwas auf solche Weise argumentieren, damit man den 
Gedanken des Sprechenden ohne Mühe folgen kann;
10.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne 
und Handlungen kurz erklären;
10.2.5 - kurze Anzeigen, die ungeachtet fehlerhafter Betonung und 
Intonation leicht zu verstehen sind, zu alltäglichen und Lernthemen 
machen;
10.2.6 - einfachen, im voraus vorbereiteten Vortrag zu bekannten 
Themen verstehen, dabei soll er so leichtverständlich sein, dass man 
dem Gedanken während ganzen Vortrags folgen kann und seine 
grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig erklärt sind;
10.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und da-
bei zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu 
schnell gesprochen worden ist
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10.3.1 - einfache Texte lesen, die Fakteninformationen zu Themen, 
die den Lernenden interessieren, enthalten, und diese Texte ganz 
gut verstehen;
10.3.3 - ziemlich langen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen 
oder aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu 
erfüllen;
10.3.4 - aktuelle Informationen im alltäglichen schriftlichen Materialien 
fi nden und verstehen, z.B. in Briefen, Druckschriften und kurzen offi  -
ziellen Dokumenten;
10.3.5 - mitkriegen, welche Hauptschlußfolgerungen in den Texten, 
die auf die Beweise irgendeines Standpunktes off ensichtlich gerichtet 
sind, gemacht worden waren;
10.3.6 - grundsätzliche Festlegungen eines einfachen 
Zeitungsartikels zu einem bekannten Thema aufzeigen;
10.3.8 - einige unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens verwenden
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10.4.1 - einfache zusammenhängende Texte zum breiten Kreis be-
kannter und den Lernenden interessierender Fragen schrei-
ben, indem man einzelne kurze Elemente zusammen ver-
bindet;
10.4.2 - einfache, ausführliche Beschreibungen zu bekannten und den 
Lernenden interessierenden Fragen machen;
10.4.3 - kurze einfache Essays zu den Themen, die den Lernenden 
interessieren, schreiben;
10.4.6 - Mitteilungen, die Probleme erläuternde Fragen enthalten, 
schriftlich niederlegen;
10.4.7 - ganz genaue Notizen, die man später gebrauchen kann, 
nach Diktat schreiben, wenn die Rede von einem Thema, das den 
Lernenden interessiert, geht;
10.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, 
indem man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet
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10.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu bekannten allgemeinen und Lernthemen, auch zu 
unbekannten Themen verwenden;
10.5.2 - Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch 
Adjektive und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss 
unbegrenzt verwenden; 
10.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei 
der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden;
10.5.4 - Wortbildungsarten (Affi  gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreite-
te Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter 
bei der Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
unbegrenzt verwenden;
10.5.5 - Fragen, die verschiedene Zeit- und Modalformen der Verben 
einschließen, zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
10.5.6 - erweiterte Attribute mit Partizip I und Partizip II (der lesende 
Schűler; das gelesene Buch) im Rahmen bekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden;
10.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und ihrer 
Äquivalente, einige Passivformen der Verben zu bekannten allgemei-
nen und Lernthemen verwenden;
10.5.8 - Konstruktionen haben/ sein + zu + Infi nitiv zum Ausdruck der 
Notwendigkeit, Möglichkeit verwenden; Wissen über verschiedene 
Arten vom Modalausdruck systematisieren;
10.5.9 - Konjunktivformen der Verben haben, sein, werden, kőnnen, 
mőgen zum Ausdruck der höffl  ichen Bitte, des Wunsches; indirekte 
Frage mit Konjunktion ob zu bekannten allgemeinen und Lernthemen 
verwenden;
10.5.11 - Satzreihe und Satzgefüge mit einleitenden Konjunktionen 
und Bindewörtern zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemei-
nen und Lernthemen verwenden;
10.5.12 - Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über 
verschiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner 
Ganzheit und Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, 
dann, naсhher, zuletzt) im Redefl uss verwenden.
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11.1.1 - grundsätzliche Festlegungen deutlich ausgesprochener 
Aussagen im Rahmen der Literaturnormen zu bekannten Themen, 
denen man im Berufsleben begegnet, verstehen;
11.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion im 
Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der Literatursprache 
ausgesprochen wird;
11.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lern- und 
Berufsthemen verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und 
die Rede selbst einfach ist und klare Struktur hat;
11.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen verste-
hen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
11.1.7 - Informationen, die per Radio oder in Aufnahmen klingen und 
durch deutliche, normgerechte Aussprache gekennzeichnet sind, 
verstehen;
11.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, die 
den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, kurze 
Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutlichen Klingen

Sp
re

ch
en

11.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in Form der 
folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen Sprachmitteln 
beschreiben können;
11.2.3 - eigenen Standpunkt erklären und begründen; die Meinung des 
Sprechpartners zu allgemeinen und Lernthemen einschätzen;
11.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne und 
Handlungen ausführlich erklären;
11.2.6 - umfassenden Vortrag zu bekannten Themen halten, dabei soll er so 
leichtverständlich sein, dass man dem Gedanken während ganzen Vortrags 
folgen kann und seine grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig 
erklärt sind;
11.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und dabei 
zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu schnell 
gesprochen worden ist;
11.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die Erfahrung mit 
Hilfe von einem komplizierten zusammenhängenden Text beschreiben
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11.3.1 - einfache Texte in Details verstehen, die Fakteninformationen zu 
Themen, die den Lernenden interessieren, enthalten;
11.3.3 - langen umfangreichen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen oder 
aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu erfüllen;
11.3.5 - Überlegungsweise zum Thema, das in einem Text angeschnitten 
ist, mitkriegen;
11.3.6 - grundsätzliche Festlegungen verschiedenartiger 
Zeitungsartikel zu einem bekannten Thema aufzeigen;
11.3.8 - unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens verwenden
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11.4.2 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die Erfahrung mit 
Hilfe von einem einfachen zusammenhängenden Text beschreiben;
11.4.3 - eigene Meinung zu gesammelten Fakteninformationen zu 
bekannten alltäglichen und sozialen Fragen zusammenfassen und ganz 
frei äußern;
11.4.4 - persönliche Briefe und Zetteln schreiben; beliebige notwendige 
Informationen anfragen; eindeutig darlegen, was man für wichtig hält;
11.4.7 - Notizen während einer Vorlesung in Form einer Liste von 
Schlüsselpunkten machen, wenn das Thema bekannt und die Rede einfach, 
klar ausgesprochen und dialektnormativ ist;
11.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, indem 
man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet
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11.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.2 -Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch Adjektive 
und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss unbegrenzt verwenden;
11.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei der 
Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.4 - produktive Wortbildungsarten (Affi  gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreitete 
Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter bei der 
Aussagebildung zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen unbegrenzt 
verwenden;
11.5.5 - verschiedene Arten der Fragen, die verschiedene Zeit- und 
Modalformen der Verben einschließen, zu unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.6 -erweiterte Attribute mit Partizip I und Partizip II (der lesende Schűler; 
das gelesene Buch) im Rahmen zum Teil unbekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden;
11.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und ihrer 
Äquivalente, unter anderem Vielfalt von Passivformen der Verben zu be-
kannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwen-
den;
11.5.8 -Vielfalt von Modalkonstruktionen, Satzreihe und Satzgefüge zu un-
bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.10 -Verben unddauerhafte Verbalgruppen mit komplizierterer Rektion 
wie aufhören mit D., gratulieren zu D., bedanken sich bei D./ für A., Angst 
haben vor D. zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
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11.5.11 -Konzessivsätze mit Konjunktionen obwohl/ obgleich zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.12-Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über verschiedene 
Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner Ganzheit und Verbundenheit 
(z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, dann, naсhher, zuletzt) im Redefl uss verwenden
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11.1.1 - grundsätzliche Festlegungen deutlich ausgesprochener 
Aussagen im Rahmen der Literaturnormen zu bekannten Themen, 
denen man im Berufsleben begegnet, verstehen;
11.1.2 - einfache Informationsmitteilungen über gewöhnliche 
alltägliche Fragen und Themen, die mit dem Lernen und zukünftiger 
Berufstätigkeit verbunden sind, detailiert verstehen;
11.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion im 
Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der Literatursprache 
ausgesprochen wird;
11.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lern- und 
Berufsthemen verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und 
die Rede selbst einfach ist und klare Struktur hat;
11.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen 
verstehen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
11.1.6 - detailierte technische Instruktionen verstehen;
11.1.7 - Informationen, die per Radio oder in Aufnahmen klingen und durch 
deutliche, normgerechte Aussprache gekennzeichnet sind, verstehen;
11.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, die 
den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, kurze 
Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutlichen Klingen.
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11.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in Form der 
folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen Sprachmitteln 
beschreiben können;
11.2.2 - etwas ganz fl üssig beschreiben oder in Form der folgerichtigen 
Aussagen erzählen; Handlung eines Buches oder eines Films erzählen, und 
eigene Reaktion darauf beschreiben;
11.2.3 - eigenen Standpunkt erklären und begründen; die Meinung des 
Sprechpartners zu allgemeinen und Lernthemen einschätzen; 
11.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne und 
Handlungen ausführlich erklären;
11.2.6 - umfassenden Vortrag zu bekannten Themen halten, dabei soll er so 
leichtverständlich sein, dass man dem Gedanken während ganzen Vortrags 
folgen kann und seine grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig 
erklärt sind;
11.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und dabei 
zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu schnell 
gesprochen worden ist;
11.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die Erfahrung mit 
Hilfe von einem komplizierten zusammenhängenden Text beschreiben
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11.3.1 - einfache Texte in Details verstehen, die Fakteninformationen zu 
Themen, die den Lernenden interessieren, enthalten;
11.3.2 - Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in 
regelmäßiger persönlicher Korrespondenz unter Freunden verstehen;
11.3.3 - langen umfangreichen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen oder 
aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu erfüllen;
11.3.4 - lange Texte schöngeistiger und nichtschöngeistiger Literatur zu 
einigen unbekannten allgemeinen und Lernthemen lesen;
11.3.5 - Überlegungsweise zum Thema, das in einem Text angeschnitten 
ist, mitkriegen;
11.3.6 - grundsätzliche Festlegungen verschiedenartiger 
Zeitungsartikel zu einem bekannten Thema aufzeigen;
11.3.7 - einfach geschriebene Betriebsanleitungen verstehen;
11.3.8 - unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens verwenden
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11.4.1 - einfache zusammenhängende Texte zum breiten Kreis bekannter 
und den Lernenden interessierender Fragen schreiben, indem man 
einzelne kurze Elemente zusammen verbindet;
11.4.2 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die Erfahrung mit 
Hilfe von einem einfachen zusammenhängenden Text beschreiben;
11.4.3 - eigene Meinung zu gesammelten Fakteninformationen zu be-
kannten alltäglichen und sozialen Fragen zusammenfassen und ganz frei 
äußern;
11.4.5 - persönliche Briefe schreiben, indem man über Nachrichten und 
eigene Gedanken zu abstrakten und kulturbezogenen Themen wie Musik 
und Film erzählt;
11.4.6 - Zetteln mit kurzer wichtiger Information den Freunden, Lehrern, 
dem Dienstpersonal und allen, die einen im Alltag umgeben, schreiben, in-
dem man klar darlegt, was man für wichtig hält;
11.4.7 - Notizen während einer Vorlesung in Form einer Liste von 
Schlüsselpunkten machen, wenn das Thema bekannt und die Rede einfach, 
klar ausgesprochen und dialektnormativ ist;
11.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, indem 
man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet;
11.4.9 - eine Geschichte schriftlich wiedergeben
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11.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.2 -Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch Adjektive 
und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss unbegrenzt verwenden;
11.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei der 
Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.4 - produktive Wortbildungsarten (Affi gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreitete 
Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter bei der 
Aussagebildung zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen unbegrenzt 
verwenden;
11.5.5 - verschiedene Arten der Fragen, die verschiedene Zeit- und 
Modalformen der Verben einschließen, zu unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.6 -erweiterte Attribute mit Partizip I und Partizip II (der lesende Schűler; 
das gelesene Buch) im Rahmen zum Teil unbekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden;
11.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und ihrer 
Äquivalente, unter anderem Vielfalt von Passivformen der Verben zu be-
kannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwen-
den;
11.5.8 -Vielfalt von Modalkonstruktionen, Satzreihe und Satzgefüge zu un-
bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.9 - substantivierte Partizipien, Konjunktivformen: wűrde + Infi nitiv, 
Präteritum Konjunktiv im Rahmen bekannter allgemeiner und Kernthemen 
verwenden;
11.5.10 -Verben und dauerhafte Verbalgruppen mit komplizierterer Rektion 
wie aufhören mit D., gratulieren zu D., bedanken sich bei D./ für A., Angst 
haben vor D. zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.11 -Konzessivsätze mit Konjunktionen obwohl/ obgleich zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.12-Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über ver-
schiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner Ganzheit 
und Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, dann, naсhher, 
zuletzt) im Redefl uss verwenden
10.5.13. - Ausdrucksweisen der direkten und indirekten Rede zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden
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11.1.1 - grundsätzliche Festlegungen deutlich ausgesprochener 
Aussagen im Rahmen der Literaturnormen zu bekannten Themen, 
denen man im Berufsleben begegnet, verstehen;
11.1.2 - einfache Informationsmitteilungen über gewöhnliche 
alltägliche Fragen und Themen, die mit dem Lernen und zukünftiger 
Berufstätigkeit verbunden sind, detailiert verstehen;
11.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion im 
Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der Literatursprache 
ausgesprochen wird;
11.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lern- und 
Berufsthemen verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und 
die Rede selbst einfach ist und klare Struktur hat;
11.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen 
verstehen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
11.1.7 - Informationen, die per Radio oder in Aufnahmen klingen und 
durch deutliche, normgerechte Aussprache gekennzeichnet sind, 
verstehen;
11.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, die 
den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, kurze 
Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutlichen Klingen
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11.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in Form der 
folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen Sprachmitteln 
beschreiben können;
11.2.2 - etwas ganz fl üssig beschreiben oder in Form der folgerichtigen 
Aussagen erzählen; Handlung eines Buches oder eines Films erzählen, und 
eigene Reaktion darauf beschreiben;
11.2.3 - eigenen Standpunkt erklären und begründen; die Meinung des 
Sprechpartners zu allgemeinen und Lernthemen einschätzen; 
11.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne und 
Handlungen ausführlich erklären;
11.2.5 - kurze Anzeigen, die ungeachtet fehlerhafter Betonung und 
Intonation leicht zu verstehen sind, zu Lern- und Berufsthemen machen;
11.2.6 - umfassenden Vortrag zu bekannten Themen halten, dabei soll er so 
leichtverständlich sein, dass man dem Gedanken während ganzen Vortrags 
folgen kann und seine grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig 
erklärt sind;
11.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und dabei 
zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu schnell 
gesprochen worden ist;
11.2.8 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die Erfahrung mit 
Hilfe von einem komplizierten zusammenhängenden Text beschreiben
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11.3.1 - einfache Texte in Details verstehen, die Fakteninformationen zu 
Themen, die den Lernenden interessieren, enthalten;
11.3.2 - Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in regel-
mäßiger persönlicher Korrespondenz unter Freunden verstehen;
11.3.3 - langen umfangreichen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen oder 
aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu erfüllen;
11.3.4 - lange Texte schöngeistiger und nichtschöngeistiger Literatur zu eini-
gen unbekannten allgemeinen und Lernthemen lesen;
11.3.5 - Überlegungsweise zum Thema, das in einem Text angeschnitten 
ist, mitkriegen;
11.3.6 - grundsätzliche Festlegungen verschiedenartiger 
Zeitungsartikel zu einem bekannten Thema aufzeigen;
11.3.8 - unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens verwenden;
11.3.9 - Widersprüche in angeführten Argumenten in langen Texten zu ver-
schiedenen allgemeinen und Lernthemen feststellen

Sc
hr

ei
be

n

11.4.1 - einfache zusammenhängende Texte zum breiten Kreis bekannter 
und den Lernenden interessierender Fragen schreiben, indem man 
einzelne kurze Elemente zusammen verbindet;
11.4.2 - eigene Erfahrung, Gefühle und Reaktionen auf die Erfahrung mit 
Hilfe von einem einfachen zusammenhängenden Text beschreiben;
11.4.3 - eigene Meinung zu gesammelten Fakteninformationen zu 
bekannten alltäglichen und sozialen Fragen zusammenfassen und ganz 
frei äußern;
11.4.6 - Zetteln mit kurzer wichtiger Information den Freunden, Lehrern, 
dem Dienstpersonal und allen, die einen im Alltag umgeben, schreiben, 
indem man klar darlegt, was man für wichtig hält;
11.4.7 - Notizen während einer Vorlesung in Form einer Liste von 
Schlüsselpunkten machen, wenn das Thema bekannt und die Rede einfach, 
klar ausgesprochen und dialektnormativ ist;
11.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, indem 
man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet;
11.4.9 - eine Geschichte schriftlich wiedergeben
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11.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.2 -Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch Adjektive 
und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss unbegrenzt verwenden;
11.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei der 
Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.4 - produktive Wortbildungsarten (Affi gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreitete 
Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter bei der 
Aussagebildung zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen unbegrenzt 
verwenden;
11.5.5 - verschiedene Arten der Fragen, die verschiedene Zeit- und 
Modalformen der Verben einschließen, zu unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und ihrer 
Äquivalente, unter anderem Vielfalt von Passivformen der Verben zu be-
kannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwen-
den;
11.5.8 -Vielfalt von Modalkonstruktionen, Satzreihe und Satzgefüge zu un-
bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.9 - substantivierte Partizipien, Konjunktivformen: wűrde + Infi nitiv, 
Präteritum Konjunktiv im Rahmen bekannter allgemeiner und Kernthemen 
verwenden;
11.5.10 -Verben und dauerhafte Verbalgruppen mit komplizierterer Rektion 
wie aufhören mit D., gratulieren zu D., bedanken sich bei D./ für A., Angst 
haben vor D. zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.11 -Konzessivsätze mit Konjunktionen obwohl/ obgleich zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;

11.5.12Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über ver-
schiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner Ganzheit und 
Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 
im Redefl uss verwenden;
10.5.13. - Ausdrucksweisen der direkten und indirekten Rede zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden
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11.1.1 - grundsätzliche Festlegungen deutlich ausgesprochener 
Aussagen im Rahmen der Literaturnormen zu bekannten Themen, 
denen man im Berufsleben begegnet, verstehen;
11.1.3 - den Hauptfestlegungen dauernder Diskussion im 
Allgemeinen folgen, wenn alles deutlich und in der Literatursprache 
ausgesprochen wird;
11.1.4 - eine Vorlesung oder ein Gespräch zu Lern- und 
Berufsthemen verstehen, wenn deren Gegenstand bekannt ist und 
die Rede selbst einfach ist und klare Struktur hat;
11.1.5 - kurze einfache Gespräche zu bekannten Themen verste-
hen, wenn man langsam und normgerecht spricht;
11.1.7 - Informationen, die per Radio oder in Aufnahmen klingen und 
durch deutliche, normgerechte Aussprache gekennzeichnet sind, 
verstehen;
11.1.8 - den größten Teil von TV-Programmen zu Themen, die 
den Lernenden interessieren, verstehen, z.B. Interviews, kurze 
Vorlesungen, Reportagen beim langsamen und deutlichen Klingen
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11.2.1 - eine der Fragen, die den Lernenden interessieren, in Form der 
folgerichtigen Aussagen ganz fl üssig und mit einfachen Sprachmitteln 
beschreiben können;
11.2.3 - eigenen Standpunkt erklären und begründen; die Meinung des 
Sprechpartners zu allgemeinen und Lernthemen einschätzen;
11.2.4 - Ursachen und verschiedene Lösungswege von etwas, Pläne und 
Handlungen ausführlich erklären;
11.2.6 - umfassenden Vortrag zu bekannten Themen halten, dabei soll er so 
leichtverständlich sein, dass man dem Gedanken während ganzen Vortrags 
folgen kann und seine grundsätzlichen Festlegungen ganz eindeutig 
erklärt sind;
11.2.7 - auf die Fragen zu eigenem Redebeitrag antworten und dabei 
zwischendurch um Wiederholung der Frage bitten, wenn sie zu schnell 
gesprochen worden ist
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11.3.1 - einfache Texte in Details verstehen, die Fakteninformationen zu 
Themen, die den Lernenden interessieren, enthalten;
11.3.3 - langen umfangreichen Text durchsehen, um notwendige 
Informationen zu fi nden; Informationen aus verschiedenen Textteilen oder 
aus verschiedenen Texten sammeln, um konkrete Aufgabe zu erfüllen;
11.3.4 - lange Texte schöngeistiger und nichtschöngeistiger Literatur zu eini-
gen unbekannten allgemeinen und Lernthemen lesen;
11.3.6 - grundsätzliche Festlegungen verschiedenartiger 
Zeitungsartikel zu einem bekannten Thema aufzeigen;
11.3.7 - einfach geschriebene Betriebsanleitungen verstehen;
11.3.8 - unbekannte Papier- und Digitalhilfsmitteln für 
Bedeutungsüberprüfung und Erweiterung des Leseverstehens verwenden;
11.3.9 - Widersprüche in angeführten Argumenten in langen Texten zu ver-
schiedenen allgemeinen und Lernthemen feststellen
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11.4.3 - eigene Meinung zu gesammelten Fakteninformationen zu 
bekannten alltäglichen und sozialen Fragen zusammenfassen und ganz 
frei äußern;
11.4.5 - persönliche Briefe schreiben, indem man über Nachrichten und 
eigene Gedanken zu abstrakten und kulturbezogenen Themen wie Musik 
und Film erzählt;
11.4.6 - Zetteln mit kurzer wichtiger Information den Freunden, Lehrern, 
dem Dienstpersonal und allen, die einen im Alltag umgeben, schreiben, 
indem man klar darlegt, was man für wichtig hält;
11.4.7 - Notizen während einer Vorlesung in Form einer Liste von 
Schlüsselpunkten machen, wenn das Thema bekannt und die Rede einfach, 
klar ausgesprochen und dialektnormativ ist;
11.4.8 - kurze schriftliche Auszüge in einfachen Worten wiedergeben, indem 
man Formulierung und Struktur des Ausgangstextes verwendet;
11.4.9 - eine Geschichte schriftlich wiedergeben
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11.5.1 - abstrakte zusammengesetzte Substantive und komplizierte 
Nominalgruppen zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.2 -Demonstrativ-, Relativ- und unbestimmte Pronomen, auch Adjektive 
und Adverbien, ihre Steigerungsstufen im Redefl uss unbegrenzt verwenden;
11.5.3 - Wissen über Deklination der Substantive und Adjektive, 
Pluralbildung der Substantive systematisieren; dieses Wissen bei der 
Aussagebildung zu bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.4 - produktive Wortbildungsarten (Affi gierung, Wortzusammensetzung, 
Konversion); Hauptnormen der Sprachetikette (Klischees, verbreitete 
Bewertungslexik); Synonyme, Antonyme und andere Hilfswörter bei der 
Aussagebildung zu unbekannten allgemeinen und Lernthemen unbegrenzt 
verwenden;
11.5.5 - verschiedene Arten der Fragen, die verschiedene Zeit- und 
Modalformen der Verben einschließen, zu unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.6 -erweiterte Attribute mit Partizip I und Partizip II (der lesende Schűler; 
das gelesene Buch) im Rahmen zum Teil unbekannter allgemeiner und 
Lernthemen verwenden;
11.5.7 - Vielfalt von Zeitformen der Verben, Modalverben und ihrer 
Äquivalente, unter anderem Vielfalt von Passivformen der Verben zu be-
kannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwen-
den;
11.5.8 -Vielfalt von Modalkonstruktionen, Satzreihe und Satzgefüge zu un-
bekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.9 - substantivierte Partizipien, Konjunktivformen: wűrde + Infi nitiv, 
Präteritum Konjunktiv im Rahmen bekannter allgemeiner und Kernthemen 
verwenden;
11.5.10 -Verben und dauerhafte Verbalgruppen mit komplizierterer Rektion 
wie aufhören mit D., gratulieren zu D., bedanken sich bei D./ für A., Angst 
haben vor D. zu bekannten und zum Teil unbekannten allgemeinen und 
Lernthemen verwenden;
11.5.11 -Konzessivsätze mit Konjunktionen obwohl/ obgleich zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden;
11.5.12Wissen über funktionale Bedeutung der Präpositionen, über ver-
schiedene Verbindungsmitteln im Text für Gewährleistung seiner Ganzheit 
und Verbundenheit (z.B. mit Hilfe von Adverbien zuerst, dann, naсhher, 
zuletzt) im Redefl uss verwenden.
11.5.13. - Ausdrucksweisen der direkten und indirekten Rede zu bekannten 
und zum Teil unbekannten allgemeinen und Lernthemen verwenden.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 186- қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

 2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 404-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Француз тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасы
Chapitre 1. Conditions générales

1. Programme scolaire de type est déterminé dans le cadre du Standart obligatoire d’Etat 
de l’enseignement secondaire (élémentaire, primaire, secondaire) approuvé par la Décision 
gouvernementale de la République du Kazakhstan du 23 août 2012 №1080.

2. L’importance de la discipline est défi nie par ce que le français est la langue de la communication, 
de la science, du business, du tourisme et du sport. La connaissance de la langue française permet de: 

1) augmenter l’assurance des apprenants aux relations dans de diverses situations de vie;
2) accorder l’accès à l’enseignement supérieure non seulement au Kazakhstan, mais aussi 

à l’étranger;
3) continuer la formation technique au Kazakhstan et à l’étranger;
4) élargir l’accès des apprenants aux nouvelles et à l’information qui sont répandues en français;
5) accorder les apprenants l’accès aux textes authentiques des oeuvres littéraires en français;
6) présenter le Kazakhstan à l’intérieur du pays et à l’étranger;
7) apprendre pendant toute la vie en s’appuyant sur les habitudes, la stratégie de l’enseignement 

et les connaissances reçues à l’école.
3. Le programme scolaire de la discipline «Langue française» est orienté vers le développement 

des compétences langagières des apprenants (compréhension de l’oral, production orale, production 
écrite, compréhension des écrits). À la fi n de l’enseignement secondaire général (10-11 classes) les 
apprenants doivent atteindre le niveau de langue B1.2 conformément au Cadre européen commun 
de référence pour les langues.

Chapitre 2. Organisation du contenu de la discipline «Langue française»
1. Le volume du travail scolaire selon la discipline «Langue française» est :
1) en classe de 10e - 3 heures par semaine, 102 heures de l’année scolaire;
2) en classe de 11e – 3 heures par semaine, 102 heures de l’année scolaire.
2. Le programme scolaire contient les étapes de l’enseignement de la langue française 

(les classes) conformément aux niveaux de langue, les critères d’évaluation de la langue selon 
compétences (compréhension de l’oral, production orale, production écrite, compréhension des 
écrits), le plan à long terme pour toute la période de l’enseignement (classes de 10e et 11e) avec 
le sujet, les buts de l’enseignement, les critères d’évaluation et les résultats attendus selon les 
classes et les niveaux. 

3. Le contenu du programme scolaire selon la discipline « Langue française» est structuré selon 
les paragraphes de l’enseignement (Contenu, Compréhension de l’oral, Production orale, Production 
écrite, Compréhension des écrits, Utilisation de la langue française). 

4. Les buts de l’enseignement désignés dans chaque chapitre permettent au professeur de 
planifi er systématiquement le travail du développement de tous les aspects de langue (compréhension 
de l’oral, production orale, production écrite, compréhension des écrits), évaluer les compétences 
aquises des apprenants, les informer des étapes suivantes de l’apprentissage. 

5. Dans le chapitre « Contenu » on présente les objectifs communs de l’enseignement de la 
langue française par classes.

6. Dans les chapitres « Compréhension de l’oral », « Production orale », « Production écrite », 
« Compréhension des écrits » on préscrit les buts de l’enseignement selon les compétences 
langagières selon les niveaux de langue (B1.1, B1.2), l’acquisition desquels est orientée vers le 
résultat fi nal de l’enseignement de la langue française.

7. Dans le chapitre «Utilisation de la langue française» l’apprenant fait connaissance avec 
les exigences de l’utilisation correcte des structures lexicales, grammaticales et syntaxiques de 
la langue française. 

8. Contenu: 
9. Classe de 10e (B1.1)
10. Aspect interculturel et communicatif :
1) participation à la communication interculturelle aux niveaux de vie sociau-culturelle avec 

les natifs ;
2) compréhension du contenu essentiel des discussions de longue durée, expression de son 

opinion ou interrogation sur les opinions des autres dans la conversation amicale, utilisation assez 
libre d’une grande quantité de moyens simples de langue pour exprimer presque n’importe quelle 
idée, décision des situations moins ordinaires de la vie ;

3) participation sans préparation à la conversation sur le sujet familier ;
4) dépose de la plainte ;
5) charge de son initiative dans l’interview/consultation ; 
6) rédaction des textes simples cohérents sur des sujets familiers ou intéressants; 
7) rédaction des lettres personnelles en présentant ses émotions personnelles et ses impressions ;
8) possession des connaissances de culture et de civilisation, connaissance des normes de la 

communication et des stéréotypes, des traits du caractère national et des particularités de la mentalité 
nationale des natifs, leur application dans la sphère réelle de langue et de culture ;

9) connaissances des règles de la construction des énonciations, leur groupement au texte ;
10) utilisation des énocés pour effectuer de diverses fonctions communicatives; 
11) construction successive de l’énonciation conformément aux modèles de la coopération.
11. Aspect éducatif :
1) formation de l’attitude positive à la langue française et la culture ;
2) respect de divers points de vue, manifestation de la tolérance, du sens civique pour la Patrie.
12. Aspect instructif :
lévation du niveau de culture, de l’intelligence, de la connaissance du pays de la langue étudiée, 

du monde entier en employant la langue française.
13. Aspect pratique :
1) développement des compétences langagières et de la perspicacité linguistique ; intérêt 

pour l’apprentissage de la langue française, développement des caractéristiques positives de la 
personnalité : la volonté, la mémoire, etc. ;

2) utilisation de la littérature référentielle, des nouvelles technologies de l’enseignement assurant 
l’effi cacité de l’apprentissage de la langue dans les paramètres donnés ;

3) exposé logique et successif de ses idées, discussion sur des sujets courants, décision des 
situations comminicatives inhabituelles ;

4) possession de larges représentations sur le succès des cultures nationales (propre et de langue 
étrangère) dans le développement de la culture humaine et sur le rôle de la langue maternelle et la 
culture et leur refl et dans la culture étrangère.

14. Aspect stratégique: 
1)possession des caractéristiques principales la personnalité linguistique secondaire qui est de 

manière autonome capable et prête à la communication en langue étrangère.
15. Classe de 11e (B1.2)
16. Aspect interculturel et communicatif :
1) communication avec succès presque à tous les niveaux de vie avec les natifs ;
2) compréhension en détail du contenu essentiel des discussions de longue durée ; 
3) compréhension du message-demande sur quelques problèmes ; 
4) mise à disposition de l’information nécessaire en train des interviews/consultations (par 

exemple, décription des symptômes au médecin); 
5) explication pourquoi il y a un problème ;
6) exposé en bref du sujet du récit, de l’article, du contenu de la conversation, de la discussion, 

du fi lm documentaire ;
7) expression de son opinion et réponse à une série de questions ;
8) participation dans la conversation préparée d’avance en contrôlant et en confi rmant l’information 

présentée, récit comment quelque chose se fait en donnant les instructions précises ; 
9) échange de l’information sur les problèmes quotidiens et inhabituels ; 
10) rédaction des essais courts et simples sur les sujets intéressés ;
11) possession des connaissances de culture et de civilisation, connaissance des normes de la 

communication et des stéréotypes, des traits du caractère national et des particularités de la mentalité 
nationale des natifs, leur application dans la sphère réelle de langue et de culture ;

12) connaissances des règles de la construction des énonciations, leur groupement au texte ;
13) utilisation des énonciations d’une manière autonome et sans conscience pour effectuer de 

diverses fonctions communicatives; savoir successivement construire l’énonciation conformément 
aux modèles de la coopération ;

14) construction successive de l’énonciation conformément aux modèles de la coopération.
17. Aspect éducatif :
1) formation de l’attitude positive à la langue française et la culture; 
2) respect de divers points de vue, manifestation de la tolérance, du sens civique pour la Patrie.
18. Aspect instructif :
1) élévation du niveau de culture, de l’intelligence, de la connaissance du pays de la langue 

étudiée, du monde entier en employant la langue française.
19. Aspect pratique :
1) développement des compétences langagières et de la perspicacité linguistique ; intérêt 

pour l’apprentissage de la langue française, développement des caractéristiques positives de la 
personnalité : la volonté, la mémoire, etc. ;

2) utilisation de la littérature référentielle, des nouvelles technologies de l’enseignement assurant 
l’effi cacité de l’apprentissage de la langue dans les paramètres donnés ;

3) exposé logique et successif de ses idées, discussion sur des sujets courants, décision des 
situations comminicatives inhabituelles ;

4) possession de larges représentations sur le succès des cultures nationales (propre et de 
langue étrangère) dans le développement de la culture humaine et sur le rôle de la langue mater-
nelle et la culture et leur refl et dans la culture étrangère.

20. Aspect stratégique: 
1) possession des caractéristiques principales la personnalité linguistique secondaire qui est de 

manière autonome capable et prête à la communication en langue étrangère.
Chapitre 3. Système des objectifs d’apprentissage

21. Les objectifs d’apprentissage dans le programme sont présentés par le codage. Dans le 
code la première chiffre désigne la classe, la deuxième chiffre désigne le sous-chapitre, la troisième 
montre le numérotage de l’objet.

1) Compréhension de l’oral 

L’apprenant doit:
Classe de 10e Classe de11e

1.1 1.2

10.1.1 - comprendre les pointsessentiels quand 
un langageclair et standard est utilisé et s’ils’agit 
de sujets familiers concernant l’école, lesloi-
sirs, etc.

11.1.1 - comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est uti-
lisé et s’il s’agit de sujets familiers concer-
nant la sphère professionnelle

10.1.2 - comprendre une information factuelle 
directe sur des sujets de la vie quotidienne 
ou relatifs aux études en reconnaissant les 
messages généraux et les points de détail, à 
condition que l’articulation soit claire et l’ac-
cent courant.

11.1.2 - comprendre les messages 
generaux et les points de detail sur des 
sujets de la vie quotidienne relatifs aux 
études et aux activités professionnelles 

10.1.3 - suivre les points principaux d’une 
longue discussion se déroulant en sa pré-
sence, à condition que la langue soit standard 
et clairement articulée 

11.1.3 - suivre les points principaux d’une 
longue discussion se déroulant en sa pré-
sence, à condition que la langue soit stan-
dard et clairement articulée

10.1.4 - suivre une conférence ou un exposé 
dans le domaine scolaire à condition que le 
sujet soit familier et la presentation directe, 
simple et clairement structurée 

11.1.4 - suivre une conférence ou un 
exposé dans le domaine scolaire et 
professionnel à condition que le sujet 
soit familier et la presentation directe, 
simple et clairement structurée 

10.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts 
sur des sujets familiers à condition que la langue 
en soit standard et clairement articulée

11.1.5 - suivre le plan général d’exposés 
courts en détail sur des sujets familiers à 
condition que la langue en soit standard et 
clairement articulée

10.1.6 - comprendre des informations tech-
niques simples, tels que des modes d’emploi 
pour un équipement d’usage courant 

11.1.6 - comprendre des informations 
techniques en détail 

10.1.7 - comprendre l’information essentiel conte-
nue dans la plupart des documents enregistrés ou 
radiodiffusés, dont le sujet est d’intérêt personnel 
et la langue standard clairement articulée

11.1.7 - comprendre les points principaux 
des bulletins d’information radiophoniques 
et de documents enregistrés simples,sur un 
sujet familier, si le débit est assez lent et la 
langue relativement articulée

10.1.8 - comprendre une grande partie des 
programmes télévisés sur des sujets d’in-
térêt personnel, tels que brèves interviews, 
conférences et journal télévisé si le débit est 
relativement lent et la langue assez claire-
ment articulée

11.1.8 - comprendre une grande partie des 
programmes télévisés sur des sujets d’in-
térêt personnel, tels que brèves interviews, 
conférences et journal télévisé si le débit 
est relativement lent et la langue assez clai-
rement articulée

2) Production orale 

L’apprenant doit:
Classe de 10e Classe de11e

1.1 1.2
10.2.1 - mener à assez bien une description 
directe et non compliquée de sujets variés 
dans son domaine en la présentant comme 
une succession linéaire de points

11.2.1 - mener à bien une description directe 
et non compliquée de sujets variés dans 
son domaine en la présentant comme une 
succession linéaire de points

10.2.2 - faire une description directe et simple 
de sujets familiers variés dans le cadre de son 
domaine d’intérêt, en décrivant ses sentiments 
et ses réactions

11.2.2 - rapporter assez couramment une 
narration ou une description simples sous 
forme d’une suite de points, raconter une 
histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un fi lm et 
exprimer mes réactions 

10.2.3 - développer une argumentation 
suffi samment bien pour être compris sans 
diffi culté la plupart du temps

11.2.3 - expliquer, argumenter le point de vue 
et estimer le point de vue de l’interlocuteur sur 
les sujets totaux et d’étude

10.2.4 - donner brièvement raisons et 
explications relatives à des opinions, projets 
et actions

11.2.4 - donner brièvement raisons et 
explications relatives à des opinions, projets 
et actions

10.2.5 - faire de brèves annonces préparées 
sur un sujet proche des faits quotidiens dans 
son domaine scolaire, éventuellement même 
avec un accent et une intonation étrangers qui 
n’empêchent pas d’être clairement intelligible

11.2.5 - faire de brèves annonces préparées 
sur un sujet total dans son domaine scolaire 
et professionnel, éventuellement même avec 
un accent et une intonation étrangers qui 
n’empêchent pas d’être clairement intelligible

10.2.6 - faire un exposé simple et direct, 
préparé, sur un sujet familier dans son domaine 
qui soit assez clair pour être suivi sans diffi culté 
la plupart du temps et dans lequel les points 
importants soient expliqués avec assez de 
précision

11.2.6 - faire un exposé détaillé sur un sujet 
familier dans son domaine qui soit assez clair 
pour être suivi sans diffi culté la plupart du 
temps et dans lequel les points importants 
soient expliqués avec assez de précision

10.2.7 - gérer les questions qui suivent mais 
peut devoir faire répéter si le débit était rapide

11.2.7 - gérer les questions qui suivent mais 
peut devoir faire répéter si le débit était rapide

10.2.8 - relater en général ses expériences en 
décrivant ses sentiments et ses réactions

11.2.8 - relater en détail ses expériences en 
décrivant ses sentiments et ses réactions

3) Compréhension des écrits

L’apprenant doit:
Classe de 10e Classe de11e

1.1 1.2
10.3.1 - lire des textes factuels directs sur des 
sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts 
avec un niveau satisfaisant de compréhension

11.3.1 - comprendre dans les détails les textes 
simples contenant l’information réelle au sujet 
intéressant

10.3.2 - comprendre la description d’événe-
ments, de sentiments et de souhaits suffi sam-
ment bien pour entretenir une correspondance 
régulière avec un correspondant ami

11.3.2 - comprendre la description d’événe-
ments, de sentiments et de souhaits suffi sam-
ment bien pour entretenir une correspondance 
régulière avec un correspondant ami

10.3.3 - parcourir un texte assez long pour y 
localiser une information cherchée et peut ré-
unir des informations provenant de différentes 
parties du texte ou de textes différents afi n 
d’accomplir une tâche spécifi que

11.3.3 - parcourir un texte long pour y localiser 
une information cherchée et peut réunir des 
informations provenant de différentes parties 
du texte ou de textes différents afi n d’accomplir 
une tâche spécifi que

10.3.4 - trouver et comprendre l’information 
pertinente dans des écrits quotidiens tels que 
lettres, prospectus et courts documents offi ciels

11.3.4 - lire de longs textes de belles lettres 
dans le cadre de certains sujets inconnus gé-
néraux et d’étude

10.3.5 - saisir quelles conclusions principales 
sont faites dans les textes évidemment dirigés 
sur la preuve de quelque point de vue

11.3.5 - saisir le fi l des raisonnements selon le 
sujet abordé dans le texte

10.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un 
article de journal direct et non complexe sur un 
sujet familier

11.3.6 - reconnaître les points signifi catifs 
d’un article de journal de différents type sur un 
sujet familier

10.3.7 - comprendre le mode d’emploi d’un 
appareil s’il est direct, non complexe et rédi-
gé clairement

11.3.7 - comprendre le mode d’emploi d’un 
appareil

10.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues 
en papier et en chiffre pour le contrôle 
de la signifi cation et l’élargissement de la 
compréhension

11.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues 
en papier et en chiffre pour le contrôle 
de la signifi cation et l’élargissement de la 
compréhension

10.3.9 - défi nir les non-conformités dans les ar-
guments amenés dans les textes courts surdes 
sujets généraux et d’étude

11.3.9 - défi nir les non-conformités dans les 
arguments amenés dans les textes longssur 
des sujets généraux et d’étude

4) Production écrite 

L’apprenant doit:
Classe de 10e Classe de 11e

1.1 1.2
10.4.1 - écrire des textes articulés sim-
plement sur une gamme de sujets variés 
dans son domaine en liant une série 
d’éléments discrets en une séquence 
linéaire

11.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur 
une gamme de sujets variés dans son domaine en 
liant une série d’éléments discrets en une séquence 
linéaire

10.4.2 - écrire des descriptions détaillées 
simples et directes sur une gamme éten-
due de sujets familiers dans le cadre de 
son domaine d’intérêt

11.4.2 - décrire l’expérience, en formulant les senti-
ments et la réaction à lui au texte simple cohérent

10.4.3 - écrire de brefs essais simples sur 
des sujets d’intérêt général 

11.4.3 - additionner et communiquer assez librement 
opinion au sujet de l’information recueillie réelle sur 
les connaissances journalier et les problèmes so-
ciaux se trouvant dans le cadre du champ d’activité 

10.4.4 - écrire les lettres personnelles 
et les notes, en demandant l’information 
simple nécessaire, en exposant nette-
ment ce que trouve important

11.4.4 - écrire les lettres personnelles et les notes, 
en demandant l’information simple nécessaire, en 
exposant nettement ce que trouve important

10.4.5 - écrire les lettres personnelles, en 
décrivant assez en détail l’expérience, les 
événements et les sentiments

11.4.5 - écrire les lettres personnelles, en racontant 
des nouvelles et les idées selon les sujets abstraits 
ou les sujets concernant la culture: les musiques, 
les fi lms

10.4.6 - inscrire les messages contenant 
les questions, les problèmes expliquant

11.4.6 - écrire les notes avec une importante infor-
mation courte aux amis, aux professeurs, au per-
sonnel ou celui qui fi gure dans la vie journalière, en 
exposant intélligiblement ce que trouve important

10.4.7 - faire sous la dictée les inscrip-
tions assez exactes, de qui on peut se 
servir plus tard, à condition qu’il s’agit du 
sujet intéressant

11.4.7 - faire l’inscription en forme de la liste des mo-
ments clés pendant le cours simple, à condition que 
le sujet soit familier, les paroles sont simples et est 
prononcé nettement, sur le dialecte normatif

10.4.8 - paraphraser par la langue simple 
les fragments courts écrits, en utilisant la 
formulation et la structure du texte initial

11.4.8 - paraphraser par la langue simple les frag-
ments courts écrits, en utilisant la formulation et la 
structure du texte initial

10.4.9 - reproduire l’histoire à l’écrit - reproduire l’histoire à l’écrit
5) Utilisation de la langue

L’apprenant doit:
Classe de 10e Classe de 11e

1.1 1.2
10.5.1 - utiliser les noms abstraits composés 
et les groupes nominatifs composéssur des 
sujets familiers généraux et d’étude ainsi 
que des sujets inconnus

11.5.1 - utiliser les noms abstraits composés et 
les groupes nominatifs composés sur des sujets 
familiers généraux et d’étude ainsi que des su-
jets inconnus

10.5.2 - utiliser de divers adjectifs quanti-
tatifs pour les noms calculables et incalcu-
lables sur des sujets généraux et d’étude 
familiers

11.5.2 - utiliser les adjectifs quantitatifs pour les 
noms calculables incalculables et les groupes no-
minatifs des sujets généraux et d’étude inconnus

10.5.3 - utiliser de divers adjectifs complexes 
et les adjectifs ordinaires à titre des parti-
cipes et les degré de comparaison sur des 
sujets généraux et d’étude familiers

11.5.3 - utiliser les adjectifs complexes et les 
adjectifs ordinaires à titre des participes, les struc-
tures comparatives à l’aide desquelles on peut 
former les structures comparatives sur des sujets 
généraux et d’étude inconnus

10.5.4 - utiliser les synonymes, les anto-
nymes et d’autres mots-outils à titre des 
prédeterminatifs sur des sujets généraux et 
d’étude familiers

11.5.4 - utiliser les mots déterminants et prédé-
terminantssur des sujets généraux et d’étude 
inconnus

10.5.5 - utiliser les questions qui com-
prennent de différentes formes temporelles 
et modales des verbes sur des sujets géné-
raux et d’étude familiers

11.5.5 - utiliser de différents types des questions 
sur des sujets généraux et d’étudeinconnus

10.5.6 - utiliser les pronoms, y compris 
le pronom indéfi ni “on” et les pronoms 
quantitatifs sur des sujets généraux et 
d’étude familiers

11.5.6 - utiliser les pronoms relatifs, demonstratifs, 
indéfi nis quantitatifs et une grande quantité de 
pronoms sur des sujets généraux et d’étude fami-
liers et partiellement inconnus

10.5.7 - utiliser la variété des formes ache-
vées simples, y compris certaines formes 
passives, compléments circonstanciels de 
temps et de lieu sur des sujets généraux et 
d’étude familiers

11.5.7 - utiliser la variété des formes achevées 
simples, y compris certaines formes passives, 
compléments circonstanciels de temps et de lieu 
sur des sujets généraux et d’étude inconnus

10.5.8 - utiliser de diverses formes du futur, 
y compris la forme passivesur des sujets 
généraux et d’étude familiers

11.5.8 - utiliser de diverses formes du futur, y 
compris la forme passive sur des sujets généraux 
et d’étude inconnus

10.5.9 - utiliser une grande variété de formes 
actives et passives simples du Présent et du 
Passé au discours direct et indirect sur des 
sujets généraux et d’étude familiers

11.5.9 - utiliser une grande variété de formes ac-
tives et passives simples du Présent et du Passé 
au discours direct et indirect sur des sujets géné-
raux et d’étude inconnus

10.5.10 - utiliser les formes du présent conti-
nu et les formes inacchévees au passé, y 
compris la variété des formes passives sur 
des sujets généraux et d’étude familiers

11.5.10 - utiliser les formes du présent continu et 
les formes inacchévees au passé, y compris la 
variété des formes passives sur des sujets géné-
raux et d’étude inconnus

10.5.11 - utiliser une grande variété de 
formes présentées pour les demandes, les 
questions et les ordres, y compris les ques-
tions indirectes et insérées sur des sujets 
généraux et d’étude familiers

11.5.11 - utiliser une grande variété de formes 
présentées pour les demandes, les questions et 
les ordres, y compris les questions indirectes sur 
des sujets généraux et d’étude inconnus

10.5.12 - utiliser une grande variété de 
formes des adverbes comparatifsréguliers 
et irrégulierssur des sujets généraux et 
d’étude familiers

11.5.12 - utiliser une grande variété de formes 
des adverbes comparatifs réguliers et irréguliers 
sur des sujets généraux et d’étude inconnus

10.5.13 - utiliser les formes modales du pas-
sé pour exprimer le regret, la critique sur des 
sujets généraux et d’étude familiers 

11.5.13 - utiliser les formes modales du passé 
pour exprimer le regret, la critique sur des sujets 
généraux et d’étude familiers et partiellement 
inconnus

10.5.14 - utiliser les prépositions devant 
les noms et les adjectifs, les noms géogra-
phiques sur des sujets généraux et d’étude 
familiers

11.5.14 - utiliser les prépositions devant les noms 
et les adjectifs, les noms géographiques sur des 
sujets généraux et d’étude familierset partielle-
ment inconnus

10.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif après 
les verbes et les adjectifs;les formes du 
gérondif et du Subjonctif et commencer à 
utiliser les verbes de phrase sur des sujets 
généraux et d’étude familiers

11.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif des 
verbes, du gérondif utiliser les verbes de phrase, 
les propositions subordonnées composéesde but, 
de condition, de mode d’emploisur des sujets gé-
néraux et d’étude familiers

10.5.16 - utiliser de différentes conjonctions, 
le conditionnel avec « SI »sur des sujets 
généraux et d’étude familiers

11.5.16 - utiliser le conditionnel avec SI, les 
structures infi nitives (les compléments et 
les sujets composés); les constructions par-
ticipes et impersonnelles dans les proposi-
tions sur des sujets généraux et d’étude familiers

10.5.17 - employer activement les formes de 
l’Indicatif et du Subjonctif des verbessur des 
sujets généraux et d’étude familiers

11.5.17 - employer activement les formes de 
l’Indicatif et du Subjonctif des verbes sur des 
sujets généraux et d’étude familierset partielle-
ment inconnus

22. Ce programme scolaire est effectué en conformité avec le Plan à long terme du Programme 
scolaire de type de la discipline « Langue française » pour les classes de 10e à 11e au niveau de 
l’enseignement secondaire général d’après le nouveau contenu.

23. La répartition des heures dans le trimestre par section et dans les sections varie à la dis-
crétion de l’enseignant.

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы бағыттағы «Француз тілі» оқу пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша
Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-

гуманитарлық бағыттағы бағыттағы «Француз тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) Classe de 10e:
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10.1.1 - comprendre les pointsessentiels quand un langageclair et 
standard est utilisé et s’ils’agit de sujets familiers concernant l’école, 
lesloisirs, etc.;
10.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se 
déroulant en sa présence, à condition que la langue soit standard et 
clairement articulée;
10.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement 
articulée;
10.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés 
sur des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, 
conférences et journal télévisé si le débit est relativement lent et la 
langue assez clairement articulée
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10.2.1 - mener à assez bien une description directe et non 
compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant 
comme une succession linéaire de points;
10.2.2 - faire une description directe et simple de sujets familiers 
variés dans le cadre de son domaine d’intérêt, en décrivant ses 
sentiments et ses réactions;
10.2.3 - développer une argumentation suffi samment bien pour être 
compris sans diffi culté la plupart du temps;
10.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des 
opinions, projets et actions;
10.2.5 - faire de brèves annonces préparées sur un sujet proche des 
faits quotidiens dans son domaine scolaire, éventuellement même 
avec un accent et une intonation étrangers qui n’empêchent pas 
d’être clairement intelligible;
10.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter 
si le débit était rapide;
10.2.8 - relater en général ses expériences en décrivant ses 
sentiments et ses réactions
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10.3.1 - lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 
domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compré-
hension;
10.3.3 - parcourir un texte assez long pour y localiser une informa-
tion cherchée et peut réunir des informations provenant de diffé-
rentes parties du texte ou de textes différents afi n d’accomplir une 
tâche spécifi que;
10.3.4 - trouver et comprendre l’information pertinente dans des 
écrits quotidiens tels que lettres, prospectus et courts documents 
offi ciels;
10.3.5 - saisir, quelles conclusions principales sont faites dans les 
textes évidemment dirigés sur la preuve de quelque point de vue;
10.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal di-
rect et non complexe sur un sujet familier;
10.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en 
chiffre pour le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la 
compréhension;
10.3.9 - défi nir les non-conformités dans les arguments amenés 
dans les textes courts surdes sujets généraux et d’étude
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10.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur une gamme 
de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments 
discrets en une séquence linéaire;
10.4.2 - écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une 
gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine 
d’intérêt;
10.4.3 - écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt 
général;
10.4.6 - inscrire les messages contenant les questions, les 
problèmes expliquant;
10.4.7 - faire sous la dictée les inscriptions assez exactes, de qui on 
peut se servir plus tard, à condition qu’il s’agit du sujet intéressant;
10.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, 
en utilisant la formulation et la structure du texte initial
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temporelles et modales des verbes sur des sujets généraux et 
d’étude familiers;
10.5.9 - utiliser une grande variété de formes actives et passives 
simples du Présent et du Passé au discours direct et indirect sur des 
sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif après les verbes et les adjec-
tifs;les formes du gérondif et du Subjonctif et commencer à utiliser 
les verbes de phrase sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.16 - utiliser de différentes conjonctions, le conditionnel avec 
« SI »sur des sujets généraux et d’étude familiers.

2. Professionnalisme 
- exigence du temps:
2.1 Formation - voie-

vers le succès
2.2 Qualités profes-
sionnelles du futur 

spécialiste
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10.1.2 - comprendre une information factuelle directe sur des 
sujets de la vie quotidienne ou relatifs aux études en reconnaissant 
les messages généraux et les points de détail, à condition que 
l’articulation soit claire et l’accent courant;
10.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se 
déroulant en sa présence, à condition que la langue soit standard et 
clairement articulée;
10.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine 
scolaire à condition que le sujet soit familier et la presentation 
directe, simple et clairement structurée;
10.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement 
articulée;
10.1.6 - comprendre des informations techniques simples, tels que 
des modes d’emploi pour un équipement d’usage courant;
10.1.7 - comprendre l’information essentiel contenue dans la plupart 
des documents enregistrés ou radiodiffusés, dont le sujet est 
d’intérêt personnel et la langue standard clairement articulée;
10.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés 
sur des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, 
conférences et journal télévisé si le débit est relativement lent et la 
langue assez clairement articulée
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10.2.1 - mener à assez bien une description directe et non 
compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant 
comme une succession linéaire de points;
10.2.2 - faire une description directe et simple de sujets familiers 
variés dans le cadre de son domaine d’intérêt, en décrivant ses 
sentiments et ses réactions;
10.2.3 - développer une argumentation suffi samment bien pour être 
compris sans diffi culté la plupart du temps;
10.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des 
opinions, projets et actions;
10.2.6 - faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet 
familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans 
diffi culté la plupart du temps et dans lequel les points importants 
soient expliqués avec assez de précision;
10.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter 
si le débit était rapide
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10.3.1 - lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 
domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compré-
hension;
10.3.2 - comprendre la description d’événements, de sentiments et 
de souhaits suffi samment bien pour entretenir une correspondance 
régulière avec un correspondant ami;
10.3.3 - parcourir un texte assez long pour y localiser une informa-
tion cherchée et peut réunir des informations provenant de diffé-
rentes parties du texte ou de textes différents afi n d’accomplir une 
tâche spécifi que;
10.3.5 - saisir, quelles conclusions principales sont faites dans les 
textes évidemment dirigés sur la preuve de quelque point de vue
10.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal di-
rect et non complexe sur un sujet familier
10.3.7 - comprendre le mode d’emploi d’un appareil s’il est direct, 
non complexe et rédigé clairement
10.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en 
chiffre pour le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la 
compréhension
10.3.9 - défi nir les non-conformités dans les arguments amenés 
dans les textes courts surdes sujets généraux et d’étude
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10.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur une gamme de 
sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments dis-
crets en une séquence linéaire;
10.4.2 - écrire des descriptions détaillées simples et directes sur 
une gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son do-
maine d’intérêt;
10.4.3 - écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt gé-
néral;
10.4.4 - écrire les lettres personnelles et les notes, en demandant 
l’information simple nécessaire, en exposant nettement ce que 
trouve important;
10.4.5 - écrire les lettres personnelles, en décrivant assez en détail 
l’expérience, les événements et les sentiments;
10.4.6 - inscrire les messages contenant les questions, les pro-
blèmes expliquant;
10.4.7 - faire sous la dictée les inscriptions assez exactes, de qui on 
peut se servir plus tard, à condition qu’il s’agit du sujet intéressant;
10.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, 
en utilisant la formulation et la structure du texte initial;
10.4.9 -reproduire l’histoire à l’écrit
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10.5.1 - utiliser les noms abstraits composés et les groupes nomina-
tifs composéssur des sujets familiers généraux et d’étude ainsi que 
des sujets inconnus;
10.5.2 - utiliser de divers adjectifs quantitatifs pour les noms calcu-
lables et incalculables sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.3 - utiliser de divers adjectifs complexes et les adjectifs ordi-
naires à titre des participes et les degré de comparaison sur des 
sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.5 - utiliser les questions qui comprennent de différentes formes 
temporelles et modales des verbes sur des sujets généraux et 
d’étude familiers;
10.5.7 - utiliser la variété des formes achevées simples, y compris 
certaines formes passives, compléments circonstanciels de temps et 
de lieu sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.13 - utiliser les formes modales du passé pour exprimer le re-
gret, la critique sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.14 - utiliser les prépositions devant les noms et les adjec-
tifs, les noms géographiques sur des sujets généraux et d’étude 
familiers;
10.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif après les verbes et les adjec-
tifs;les formes du gérondif et du Subjonctif et commencer à utiliser 
les verbes de phrase sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.17 - employer activement les formes de l’Indicatif et du 
Subjonctif des verbes sur des sujets généraux et d’étude familiers

3. Comment déve-
lopper les qualités de 

leader:
3.1 Organisation des 
loisirs de la jeunesse

3.2
 Relations inter-
personnelles. 

Résolusion des 
confl its

Co
m

pr
éh

en
sio

n 
de

 l’o
ra

l

10.1.1 - comprendre les pointsessentiels quand un langageclair et 
standard est utilisé et s’ils’agit de sujets familiers concernant l’école, 
lesloisirs, etc.;
10.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se 
déroulant en sa présence, à condition que la langue soit standard et 
clairement articulée;
10.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine 
scolaire à condition que le sujet soit familier et la presentation 
directe, simple et clairement structurée;
10.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement 
articulée;
10.1.7 - comprendre l’information essentiel contenue dans la plupart 
des documents enregistrés ou radiodiffusés, dont le sujet est 
d’intérêt personnel et la langue standard clairement articulée;
10.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés 
sur des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, 
conférences et journal télévisé si le débit est relativement lent et la 
langue assez clairement articulée
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10.2.1 - mener à assez bien une description directe et non 
compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant 
comme une succession linéaire de points;
10.2.2 - faire une description directe et simple de sujets familiers 
variés dans le cadre de son domaine d’intérêt, en décrivant ses 
sentiments et ses réactions;
10.2.3 - développer une argumentation suffi samment bien pour être 
compris sans diffi culté la plupart du temps;
10.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des 
opinions, projets et actions;
10.2.6 - faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet 
familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans 
diffi culté la plupart du temps et dans lequel les points importants 
soient expliqués avec assez de précision;
10.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter 
si le débit était rapide;
10.2.8 - relater en général ses expériences en décrivant ses 
sentiments et ses réactions
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10.3.1 - lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 
domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compré-
hension;
10.3.2 - comprendre la description d’événements, de sentiments et 
de souhaits suffi samment bien pour entretenir une correspondance 
régulière avec un correspondant ami;
10.3.3 - parcourir un texte assez long pour y localiser une informa-
tion cherchée et peut réunir des informations provenant de diffé-
rentes parties du texte ou de textes différents afi n d’accomplir une 
tâche spécifi que;
10.3.5 -saisir, quelles conclusions principales sont faites dans les 
textes évidemment dirigés sur la preuve de quelque point de vue
10.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal di-
rect et non complexe sur un sujet familier
10.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en 
chiffre pour le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la 
compréhension
10.3.9 - défi nir les non-conformités dans les arguments amenés 
dans les textes courts surdes sujets généraux et d’étude
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10.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur une gamme 
de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments 
discrets en une séquence linéaire;
10.4.2 - écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une 
gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine 
d’intérêt;
10.4.3 - écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt 
général;
10.4.5 - écrire les lettres personnelles, en décrivant assez en détail 
l’expérience, les événements et les sentiments;
10.4.6 - inscrire les messages contenant les questions, les 
problèmes expliquant;
10.4.7 - faire sous la dictée les inscriptions assez exactes, de qui on 
peut se servir plus tard, à condition qu’il s’agit du sujet intéressant;
10.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, 
en utilisant la formulation et la structure du texte initial
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10.5.1 - utiliser les noms abstraits composés et les groupes nomina-
tifs composéssur des sujets familiers généraux et d’étude ainsi que 
des sujets inconnus;
10.5.2 - utiliser de divers adjectifs quantitatifs pour les noms calcu-
lables et incalculables sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.4 - utiliser les synonymes, les antonymes et d’autres mots-ou-
tils à titre des prédeterminatifs sur des sujets généraux et d’étude 
familiers;
10.5.6 - utiliser les pronoms, y compris le pronom indéfi ni «on» et les 
pronoms quantitatifs sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.7 - utiliser la variété des formes achevées simples, y compris 
certaines formes passives, compléments circonstanciels de temps et 
de lieu sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.9 - utiliser une grande variété de formes actives et passives 
simples du Présent et du Passé au discours direct et indirect sur des 
sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.10 - utiliser les formes du présent continu et les formes 
inacchévees au passé, y compris la variété des formes passives sur 
des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.11 - utiliser une grande variété de formes présentées pour les 
demandes, les questions et les ordres, y compris les questions indi-
rectes et insérées sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.12 - utiliser une grande variété de formes des adverbes com-
paratifsréguliers et irrégulierssur des sujets généraux et d’étude 
familiers;
10.5.14 - utiliser les prépositions devant les noms et les adjectifs, les 
noms géographiques sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif après les verbes et les adjec-
tifs;les formes du gérondif et du Subjonctif et commencer à utiliser 
les verbes de phrase sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.16 - utiliser de différentes conjonctions, le conditionnel avec 
« SI »sur des sujets généraux et d’étude familiers

4. Science et tech-
nique :

4.1 Kazakhstan sur 
l’arène mondiale

4.2 Compétitivité de 
l’économie nationale 

du Kazakhstan
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10.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se 
déroulant en sa présence, à condition que la langue soit standard et 
clairement articulée;
10.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine 
scolaire à condition que le sujet soit familier et la presentation 
directe, simple et clairement structurée;
10.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement 
articulée;
10.1.7 - comprendre l’information essentiel contenue dans la plupart 
des documents enregistrés ou radiodiffusés, dont le sujet est d’intérêt 
personnel et la langue standard clairement articulée;
10.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés 
sur des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, 
conférences et journal télévisé si le débit est relativement lent et la 
langue assez clairement articulée
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10.2.1 - mener à assez bien une description directe et non 
compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant 
comme une succession linéaire de points;
10.2.3 - développer une argumentation suffi samment bien pour être 
compris sans diffi culté la plupart du temps ;
10.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des 
opinions, projets et actions;
10.2.5 - faire de brèves annonces préparées sur un sujet proche des 
faits quotidiens dans son domaine scolaire, éventuellement même 
avec un accent et une intonation étrangers qui n’empêchent pas 
d’être clairement intelligible;
10.2.6 - faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier 
dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans diffi culté 
la plupart du temps et dans lequel les points importants soient 
expliqués avec assez de précision;
10.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter 
si le débit était rapide
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10.3.1 - lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 
domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compré-
hension;
10.3.3 - parcourir un texte assez long pour y localiser une information 
cherchée et peut réunir des informations provenant de différentes 
parties du texte ou de textes différents afi n d’accomplir une tâche 
spécifi que;
10.3.4 - trouver et comprendre l’information pertinente dans des 
écrits quotidiens tels que lettres, prospectus et courts documents 
offi ciels
10.3.5 - saisir, quelles conclusions principales sont faites dans les 
textes évidemment dirigés sur la preuve de quelque point de vue
10.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal di-
rect et non complexe sur un sujet familier
10.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en 
chiffre pour le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la 
compréhension
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10.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur une gamme de 
sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets 
en une séquence linéaire;
10.4.2 - écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une 
gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine 
d’intérêt;
10.4.3 - écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt 
général;
10.4.6 - inscrire les messages contenant les questions, les 
problèmes expliquant;
10.4.7 - faire sous la dictée les inscriptions assez exactes, de qui on 
peut se servir plus tard, à condition qu’il s’agit du sujet intéressant;
10.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, 
en utilisant la formulation et la structure du texte initial;
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10.5.1 - utiliser les noms abstraits composés et les groupes nomina-
tifs composéssur des sujets familiers généraux et d’étude ainsi que 
des sujets inconnus;
10.5.3 - utiliser de divers adjectifs complexes et les adjectifs ordi-
naires à titre des participes et les degré de comparaison sur des 
sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.4 - utiliser les synonymes, les antonymes et d’autres mots-ou-
tils à titre des prédeterminatifs sur des sujets généraux et d’étude 
familiers;
10.5.5 - utiliser les questions qui comprennent de différentes formes 
temporelles et modales des verbes sur des sujets généraux et 
d’étude familiers;
10.5.6 - utiliser les pronoms, y compris le pronom indéfi ni “on” et les 
pronoms quantitatifs sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.7 - utiliser la variété des formes achevées simples, y compris 
certaines formes passives, compléments circonstanciels de temps et 
de lieu sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.9 - utiliser une grande variété de formes actives et passives 
simples du Présent et du Passé au discours direct et indirect sur des 
sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.13 - utiliser les formes modales du passé pour exprimer le re-
gret, la critique sur des sujets généraux et d’étude familiers;
10.5.14 - utiliser les prépositions devant les noms et les adjectifs, les 
noms géographiques sur des sujets généraux et d’étude familiers

2) Classe de 11e:
Sujet

Ch
ap

itr
es Les objectifsd’apprentissage. 

1. Garanties 
sociales – 
réussite de 

l’État:
1.1 

Constitution 
– loi fonda-
mentale du 
Kazakhstan
1.2 Santé 
de la na-

tion – base 
du futur 

fructueux. 
Assurance 
médicale
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11.1.1 - comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard 
est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant la sphère professionnelle;
11.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en 
sa présence, à condition que la langue soit standard et clairement articulée;
11.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine scolaire et 
professionnel à condition que le sujet soit familier et la presentation directe, 
simple et clairement structurée;
11.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts en détail sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement articulée;
11.1.7 - comprendre les points principaux des bulletins d’information 
radiophoniques et de documents enregistrés simples,sur un sujet familier, si le 
débit est assez lent et la langue relativement articulée;
11.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés sur des 
sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, conférences et journal 
télévisé si le débit est relativement lent et la langue assez clairement articulée
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11.2.1 - mener à bien une description directe et non compliquée de sujets 
variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire 
de points;
11.2.3 - expliquer, argumenter le point de vue et estimer le point de vue de 
l’interlocuteur sur les sujets totaux et d’étude;
11.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, 
projets et actions;
11.2.6 - faire un exposé détaillé sur un sujet familier dans son domaine qui soit 
assez clair pour être suivi sans diffi culté la plupart du temps et dans lequel les 
points importants soient expliqués avec assez de précision;
11.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le 
débit était rapide;
11.2.8 - relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses 
réactions
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réelle au sujet intéressant;
11.3.3 -parcourir un texte long pour y localiser une information cherchée et 
peut réunir des informations provenant de différentes parties du texte ou de 
textes différents afi n d’accomplir une tâche spécifi que;
11.3.5 -saisir le fi l des raisonnements selon le sujet abordé dans le texte;
11.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal de différents 
type sur un sujet familier;
11.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en chiffre pour le 
contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la compréhension;
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11.4.2 - décrire l’expérience, en formulant les sentiments et la réaction à lui au 
texte simple cohérent;
11.4.3 - additionner et communiquer assez librement opinion au sujet de 
l’information recueillie réelle sur les connaissances journalier et les problèmes 
sociaux se trouvant dans le cadre du champ d’activité;
11.4.4 - écrire les lettres personnelles et les notes, en demandant l’information 
simple nécessaire, en exposant nettement ce que trouve important;
11.4.7 - faire l’inscription en forme de la liste des moments clés pendant le 
cours simple, à condition que le sujet soit familier, les paroles sont simples et 
est prononcé nettement, sur le dialecte normatif;
11.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, en 
utilisant la formulation et la structure du texte initial;
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11.5.5 - utiliser de différents types des questions sur des sujets généraux et 
d’étudeinconnus 
11.5.7 - utiliser la variété des formes achevées simples, y compris certaines 
formes passives, compléments circonstanciels de temps et de lieu sur des 
sujets généraux et d’étude inconnus 
11.5.8 - utiliser de diverses formes du futur, y compris la forme passive sur 
des sujets généraux et d’étude inconnus 
11.5.9 - utiliser une grande variété de formes actives et passives simples du 
Présent et du Passé au discours direct et indirect sur des sujets généraux et 
d’étude inconnus 
11.5.10 - utiliser les formes du présent continu et les formes inacchévees au 
passé, y compris la variété des formes passives sur des sujets généraux et 
d’étude inconnus 
11.5.11 - utiliser une grande variété de formes présentées pour les demandes, 
les questions et les ordres, y compris les questions indirectes sur des sujets 
généraux et d’étude inconnus 
11.5.12 - utiliser une grande variété de formes des adverbes comparatifs 
réguliers et irréguliers sur des sujets généraux et d’étude inconnus 
11.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif des verbes, du gérondif utiliser les 
verbes de phrase, les propositions subordonnées composéesde but, de 
condition, de mode d’emploisur des sujets généraux et d’étude familiers
11.5.16 - utiliser le conditionnel avec SI, les structures infi nitives (les complé-
ments et les sujets composés); les constructions participes et impersonnelles 
dans les propositions sur des sujets généraux et d’étude familiers 

2. 
Profession-
nalisme - 

exigence du 
temps:
2.1IT 

tech-nolo-
gies

2.2 Dialogue 
des cultures
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11.1.1 - comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant la sphère 
professionnelle; 
11.1.2 - comprendre les messages generaux et les points de detail sur 
des sujets de la vie quotidienne relatifs aux études et aux activités 
professionnelles;
11.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant 
en sa présence, à condition que la langue soit standard et clairement 
articulée;
11.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine 
scolaire et professionnel à condition que le sujet soit familier et la 
presentation directe, simple et clairement structurée;
11.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts en détail sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement articulée;
11.1.6 - comprendre des informations techniques en détail;
11.1.7 - comprendre les points principaux des bulletins d’information 
radiophoniques et de documents enregistrés simples,sur un sujet familier, si 
le débit est assez lent et la langue relativement articulée;
11.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés sur 
des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, conférences et 
journal télévisé si le débit est relativement lent et la langue assez clairement 
articulée

Pr
od

uc
tio

n 
or

al
e

11.2.1 - mener à bien une description directe et non compliquée de 
sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession 
linéaire de points;
11.2.2 - rapporter assez couramment une narration ou une description 
simples sous forme d’une suite de points, raconter une histoire ou 
l’intrigue d’un livre ou d’un fi lm et exprimer mes réactions;
11.2.3 - expliquer, argumenter le point de vue et estimer le point de vue 
de l’interlocuteur sur les sujets totaux et d’étude;
11.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des 
opinions, projets et actions;
11.2.6 - faire un exposé détaillé sur un sujet familier dans son domaine 
qui soit assez clair pour être suivi sans diffi culté la plupart du temps 
et dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de 
précision;
11.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si 
le débit était rapide;
11.2.8 - relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments 
et ses réactions
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11.3.1 - comprendre dans les détails les textes simples contenant l’informa-
tion réelle au sujet intéressant;
11.3.2 - comprendre la description d’événements, de sentiments et de sou-
haits suffi samment bien pour entretenir une correspondance régulière avec 
un correspondant ami;
11.3.3 - parcourir un texte long pour y localiser une information cherchée et 
peut réunir des informations provenant de différentes parties du texte ou de 
textes différents afi n d’accomplir une tâche spécifi que;
11.3.4 - lire de longs textes de belles lettres dans le cadre de certains sujets 
inconnus généraux et d’étude;
11.3.5 - saisir le fi l des raisonnements selon le sujet abordé dans le texte;
11.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal de diffé-
rents type sur un sujet familier;
11.3.7 -comprendre le mode d’emploi d’un appareil;
11.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en chiffre pour 
le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la compréhension;
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11.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets 
variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une 
séquence linéaire;
11.4.2 - décrire l’expérience, en formulant les sentiments et la réaction à lui 
au texte simple cohérent;
11.4.3 - additionner et communiquer assez librement opinion au sujet de l’in-
formation recueillie réelle sur les connaissances journalier et les problèmes 
sociaux se trouvant dans le cadre du champ d’activité;
11.4.5 - écrire les lettres personnelles, en racontant des nouvelles et les 
idées selon les sujets abstraits ou les sujets concernant la culture: les mu-
siques, les fi lms;
11.4.6 - écrire les notes avec une importante information courte aux amis, 
aux professeurs, au personnel ou celui qui fi gure dans la vie journalière, en 
exposant intélligiblement ce que trouve important;
11.4.7 - faire l’inscription en forme de la liste des moments clés pendant le 
cours simple, à condition que le sujet soit familier, les paroles sont simples 
et est prononcé nettement, sur le dialecte normatif;
11.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, en 
utilisant la formulation et la structure du texte initial;
11.4.9 - reproduire l’histoire à l’écrit
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11.5.5 - utiliser de différents types des questions sur des sujets généraux 
et d’étudeinconnus 
11.5.9 - utiliser une grande variété de formes actives et passives simples du 
Présent et du Passé au discours direct et indirect sur des sujets généraux 
et d’étude inconnus 
11.5.11 - utiliser une grande variété de formes présentées pour les 
demandes, les questions et les ordres, y compris les questions indirectes 
sur des sujets généraux et d’étude inconnus 
11.5.12 - utiliser une grande variété de formes des adverbes comparatifs 
réguliers et irréguliers sur des sujets généraux et d’étude inconnus 
11.5.13 - utiliser les formes modales du passé pour exprimer le regret, 
la critique sur des sujets généraux et d’étude familiers et partiellement 
inconnus 
11.5.14 - utiliser les prépositions devant les noms et les adjectifs, les noms 
géographiques sur des sujets généraux et d’étude familierset partiellement 
inconnus
11.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif des verbes, du gérondif utiliser les 
verbes de phrase, les propositions subordonnées composéesde but, de 
condition, de mode d’emploisur des sujets généraux et d’étude familiers
11.5.16 - utiliser le conditionnel avec SI, les structures infi nitives (les 
compléments et les sujets composés); les constructions participes 
et impersonnelles dans les propositions sur des sujets généraux et 
d’étude familiers 
11.5.17 - employer activement les formes de l’Indicatif et du Subjonctif des 
verbes sur des sujets généraux et d’étude familierset partiellement inconnus

3. Comment 
développer 

les qualités de 
leader:

3.1 Dispute. 
Discussion. 
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11.1.1 - comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant la sphère 
professionnelle; 
11.1.2 - comprendre les messages generaux et les points de detail 
sur des sujets de la vie quotidienne relatifs aux études et aux 
activités professionnelles;
11.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant 
en sa présence, à condition que la langue soit standard et clairement 
articulée;
11.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine 
scolaire et professionnel à condition que le sujet soit familier et la 
presentation directe, simple et clairement structurée;
11.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts en détail sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement articulée;
11.1.7 - comprendre les points principaux des bulletins d’information 
radiophoniques et de documents enregistrés simples,sur un sujet familier, si 
le débit est assez lent et la langue relativement articulée;
11.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés sur 
des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, conférences et 
journal télévisé si le débit est relativement lent et la langue assez clairement 
articulée
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11.2.1 - mener à bien une description directe et non compliquée de sujets 
variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire 
de points; 
11.2.2 - rapporter assez couramment une narration ou une description 
simples sous forme d’une suite de points, raconter une histoire ou l’intrigue 
d’un livre ou d’un fi lm et exprimer mes réactions;
11.2.3 - expliquer, argumenter le point de vue et estimer le point de vue de 
l’interlocuteur sur les sujets totaux et d’étude;
11.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, 
projets et actions;
11.2.5 - faire de brèves annonces préparées sur un sujet total dans son 
domaine scolaire et professionnel, éventuellement même avec un accent et 
une intonation étrangers qui n’empêchent pas d’être clairement intelligible;
11.2.6 - faire un exposé détaillé sur un sujet familier dans son domaine qui 
soit assez clair pour être suivi sans diffi culté la plupart du temps et dans 
lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision;
11.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le 
débit était rapide;
11.2.8 - relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et 
ses réactions
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11.3.1 - comprendre dans les détails les textes simples contenant l’informa-
tion réelle au sujet intéressant;
11.3.2 - comprendre la description d’événements, de sentiments et de sou-
haits suffi samment bien pour entretenir une correspondance régulière avec 
un correspondant ami;
11.3.3 - parcourir un texte long pour y localiser une information cherchée et 
peut réunir des informations provenant de différentes parties du texte ou de 
textes différents afi n d’accomplir une tâche spécifi que;
11.3.4 - lire de longs textes de belles lettres dans le cadre de certains sujets 
inconnus généraux et d’étude;
11.3.5 - saisir le fi l des raisonnements selon le sujet abordé dans le texte;
11.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal de diffé-
rents type sur un sujet familier;
11.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en chiffre pour 
le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la compréhension;
11.3.9 - défi nir les non-conformités dans les arguments amenés dans les 
textes longssur des sujets généraux et d’étude
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11.4.1 - écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets 
variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une 
séquence linéaire;
11.4.2 - décrire l’expérience, en formulant les sentiments et la réaction à lui 
au texte simple cohérent;
11.4.3 - additionner et communiquer assez librement opinion au sujet de l’in-
formation recueillie réelle sur les connaissances journalier et les problèmes 
sociaux se trouvant dans le cadre du champ d’activité;
11.4.6 - écrire les notes avec une importante information courte aux amis, 
aux professeurs, au personnel ou celui qui fi gure dans la vie journalière, en 
exposant intélligiblement ce que trouve important;
11.4.7 – faire l’inscription en forme de la liste des moments clés pendant le 
cours simple, à condition que le sujet soit familier, les paroles sont simples 
et est prononcé nettement, sur le dialecte normatif;
11.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, en 
utilisant la formulation et la structure du texte initial;
11.4.9 - reproduire l’histoire à l’écrit
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11.5.1 - utiliser les noms abstraits composés et les groupes nominatifs 
composés sur des sujets familiers généraux et d’étude ainsi que des su-
jets inconnus;
11.5.3 - utiliser les adjectifs complexes et les adjectifs ordinaires à titre des 
participes, les structures comparatives à l’aide desquelles on peut former les 
structures comparatives sur des sujets généraux et d’étude inconnus;
11.5.4 - utiliser les mots déterminants et prédéterminantssur des sujets gé-
néraux et d’étude inconnus;
11.5.7 - utiliser la variété des formes achevées simples, y compris certaines 
formes passives, compléments circonstanciels de temps et de lieu sur des 
sujets généraux et d’étude inconnus;
11.5.8 - utiliser de diverses formes du futur, y compris la forme passive sur 
des sujets généraux et d’étude inconnus;
11.5.13 - utiliser les formes modales du passé pour exprimer le regret, la cri-
tique sur des sujets généraux et d’étude familiers et partiellement inconnus

4. Economie 
et compétitivi-

té du pays:
4.1Relations 

diploma-
tiques du 

Kazakhstan et 
de la France

4.2 
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11.1.1 - comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant la sphère 
professionnelle; 
11.1.3 - suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant 
en sa présence, à condition que la langue soit standard et clairement 
articulée;
11.1.4 - suivre une conférence ou un exposé dans le domaine 
scolaire et professionnel à condition que le sujet soit familier et la 
presentation directe, simple et clairement structurée;
11.1.5 - suivre le plan général d’exposés courts en détail sur des sujets 
familiers à condition que la langue en soit standard et clairement articulée;
11.1.7 - comprendre les points principaux des bulletins d’information 
radiophoniques et de documents enregistrés simples,sur un sujet familier, si 
le débit est assez lent et la langue relativement articulée;
11.1.8 - comprendre une grande partie des programmes télévisés sur 
des sujets d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, conférences et 
journal télévisé si le débit est relativement lent et la langue assez clairement 
articulée
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11.2.1 - mener à bien une description directe et non compliquée de sujets 
variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire 
de points;
11.2.3 - expliquer, argumenter le point de vue et estimer le point de vue de 
l’interlocuteur sur les sujets totaux et d’étude;
11.2.4 - donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, 
projets et actions;
11.2.6 - faire un exposé détaillé sur un sujet familier dans son domaine qui 
soit assez clair pour être suivi sans diffi culté la plupart du temps et dans 
lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision;
11.2.7 - gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le 
débit était rapide
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11.3.1 - comprendre dans les détails les textes simples contenant l’informa-
tion réelle au sujet intéressant;
11.3.3 - parcourir un texte long pour y localiser une information cherchée et 
peut réunir des informations provenant de différentes parties du texte ou de 
textes différents afi n d’accomplir une tâche spécifi que;
11.3.4 - lire de longs textes de belles lettres dans le cadre de certains sujets 
inconnus généraux et d’étude;
11.3.6 - reconnaître les points signifi catifs d’un article de journal de diffé-
rents type sur un sujet familier;
11.3.7 - comprendre le mode d’emploi d’un appareil;
11.3.8 - utiliser certaines ressources inconnues en papier et en chiffre pour 
le contrôle de la signifi cation et l’élargissement de la compréhension;
11.3.9 - défi nir les non-conformités dans les arguments amenés dans les 
textes longssur des sujets généraux et d’étude
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11.4.3 - additionner et communiquer assez librement opinion au sujet de l’in-
formation recueillie réelle sur les connaissances journalier et les problèmes 
sociaux se trouvant dans le cadre du champ d’activité;
11.4.5 - écrire les lettres personnelles, en racontant des nouvelles et les 
idées selon les sujets abstraits ou les sujets concernant la culture: les mu-
siques, les fi lms;
11.4.6 -écrire les notes avec une importante information courte aux amis, 
aux professeurs, au personnel ou celui qui fi gure dans la vie journalière, en 
exposant intélligiblement ce que trouve important;
11.4.7 - faire l’inscription en forme de la liste des moments clés pendant le 
cours simple, à condition que le sujet soit familier, les paroles sont simples 
et est prononcé nettement, sur le dialecte normatif;
11.4.8 - paraphraser par la langue simple les fragments courts écrits, en 
utilisant la formulation et la structure du texte initial;
11.4.9 - reproduire l’histoire à l’écrit

Ut
ilis

at
io

n 
de

 la
 la

ng
ue

 fr
an

ça
ise

11.5.1 - utiliser les noms abstraits composés et les groupes nominatifs 
composés sur des sujets familiers généraux et d’étude ainsi que des su-
jets inconnus;
11.5.2 - utiliser les adjectifs quantitatifs pour les noms calculables incalcu-
lables et les groupes nominatifs des sujets généraux et d’étude inconnus;
11.5.4 - utiliser les mots déterminants et prédéterminantssur des sujets gé-
néraux et d’étude inconnus;
11.5.8 - utiliser de diverses formes du futur, y compris la forme passive sur 
des sujets généraux et d’étude inconnus;
11.5.12 - utiliser une grande variété de formes des adverbes comparatifs 
réguliers et irréguliers sur des sujets généraux et d’étude inconnus;
11.5.13 - utiliser les formes modales du passé pour exprimer le regret, la cri-
tique sur des sujets généraux et d’étude familiers et partiellement inconnus;
11.5.14 - utiliser les prépositions devant les noms et les adjectifs, les noms 
géographiques sur des sujets généraux et d’étude familierset partiellement 
inconnus;
11.5.15 - utiliser les formes de l’infi nitif des verbes, du gérondif utiliser les 
verbes de phrase, les propositions subordonnées composéesde but, de 
condition, de mode d’emploisur des sujets généraux et d’étude familiers.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 187-қосымша 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 405-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» 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. Жалпы орта білім беру деңгейінде «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнін 
оқыту маңызды болып табылады, себебі оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыру үшін неғұрлым тиімді əдістерді ұсынады жəне логикалық, абстрактілік, кеңістіктік, 
сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді, шынайылықты танудың ғылыми əдістерін 
меңгереді, математиканың практикалық маңыздылығын жете түсінеді. Пайымдаулардағы 
қорытындыларды негіздеуде математикалық тілдің қолдану қажеттілігі оқушылардан 

математикалық терминологияны, логикалық конструкциялар мен таңбаларды еркін пайдала-
нуын талап етеді, адамның жалпы мəдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

3. Мақсаты: практикалық іс-əрекетте қолдануға, басқа пəндерді игеруге, білім алуды 
жалғастыруға қажетті математикалық білімді оқушылардың меңгеруі; жалпы адами құндылықтар 
жəне ұлттық мəдениеттің озық салт-дəстүрлер негізінде оқушылардың зияткерлігін дамыту.

4. Міндеттері:
1) Бағдарламаның «Сандар», «Алгебра», «Статистика жəне ықтималдықтар теориясы», 

«Математикалық модельдеу жəне анализ» бөлімдері бойынша математикалық білім, білік 
жəне дағдыларын əрі қарай қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасау;

2) математикалық тіл мен негізгі математикалық заңдарды қолдану дағдыларын дамытуға 
ықпал ету;

3) əртүрлі мəнмəтіндегі есептерді шешуде санды қатынастар мен кеңістіктік формаларды 
оқып білуге жəрдем беру;

4) нақты процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді құру жəне интерпрета-
циялау дағдыларын дамыту;

5) əртүрлі теориялық облыстар мен практикалық іс-əрекеттерде зерттеулер жəне есептер 
шешу үшін математикалық əдістерді қолданудың дағдыларын дамыту; 

6) логикалық жəне сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту;
7) коммуникативтік, əртүрлі дереккөздерден ақпаратты іздеу жəне қолдану дағдыларын 

дамыту;
8) өздігінен, топта жұмыс істеуге қажетті тəуелсіздік, жауапкершілік, бастамашылдық, 

табандылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту; 
9) қоғамның ілгерілеуі үшін математиканың маңыздылығын түсінуін қамтамасыз ету;
10) математиканы оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану дағдыларын дамыту.
2-тарау. «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

5. «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағат; 
2) 11-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағат.
6. 10-сыныпқа арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінің базалық білім 

мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) 7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау;
2) «Функция, оның қасиеттері жəне графигі». Функция жəне оның берілу тəсілдері. 

Функциялардың графиктерін түрлендіру. Функцияның қасиеттері. Бөлшек-сызықты функция. 
Күрделі жəне кері функция ұғымдары;

3) «Тригонометриялық функциялар». Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері 
мен графиктері. Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен салу; 

4) «Кері тригонометриялық функциялар». Арксинус, арккосинус, арктангенс, аркко-
тангенс. Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. Кері 
тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер;

5) «Тригонометриялық теңдеулер». Қарапайым тригонометриялық теңдеулер. 
Тригонометриялық теңдеулер жəне олардың жүйелерін шешу əдістері;

6) «Тригонометриялық теңсіздіктер». Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу;
7) «Ықтималдық». Комбинаторика элементтері жəне оларды оқиғалардың ықтималдықтарын 

табуда қолданылуы. Жуықтап есептеулер үшін Ньютон биномы (натурал көрсеткішті). Оқиға 
ықтималдығы жəне оның қасиеттері. Шартты ықтималдық. Ықтималдықтарды қосу жəне 
көбейту ережелері. Толық ықтималдық формуласы жəне Байес формуласы. Бернулли форму-
ласы жəне оның салдарлары. Нақты құбылыстар мен процестердің ықтималдық модельдері;

8) «Көпмүшелер». Бірнеше айнымалысы бар көпмүшелер жəне олардың стандарт түрі. 
Біртекті жəне симметриялы көпмүшелер. Бір айнымалысы бар көпмүшенің жалпы түрі. 
Көбейткіштерге жіктеу əдісі арқылы бір айнымалысы бар көпмүше түбірлерін табу. Көпмүшені 
көпмүшеге «бұрыштап» бөлу. Безу теоремасы, Горнер схемасы. Анықталмаған коэффициент-
тер əдісі. Бүтін коэффициетті көпмүшенің рационал түбірлері туралы теорема. Квадрат теңдеу 
түріне келтірілетін жоғары дəрежелі теңдеулер. Үшінші дəрежелі көпмүше үшін жалпыланған 
Виет теоремасы; 

9) «Функцияның шегі жəне үзіліссіздігі». Функцияның нүктедегі жəне шексіздіктегі шегі. 
Функция графигінің асимптоталары. Сан тізбегінің шегі. Функцияның нүктедегі жəне жиындағы 
үзіліссіздігі. Шектерді табу. Бірінші тамаша шек;

10) «Туынды». Туындының анықтамасы. Функция дифференциалы ұғымы. Туынды табу 
ережелері. Күрделі функция туындысы. Тригонометриялық функциялардың туындылары. Кері 
тригонометриялық функциялардың туындылары. Туындының физикалық жəне геометриялық 
мағынасы. Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі;

11) «Туындының қолданылуы». Функцияның өсу жəне кему белгілері. Функцияның кризистік 
нүктелері мен экстремум нүктелері. Функция графигінің иілу нүктелері, функция графигінің 
дөңестігі. Функцияны дөңестікке зерттеу. Туындының көмегімен функцияны зерттеу жəне 
графигін салу. Функцияның кесіндідегі ең үлкен жəне ең кіші мəндері.

12). «Кездейсоқ шамалар жəне олардың сандық сипаттамалары». Кездейсоқ шама-
лар. Дискретті кездейсоқ шамалар. Үзіліссіз кездейсоқ шама ұғымы. Дискретті кездейсоқ 
шамалардың сандық сипаттамалары. Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлері. 
Үлкен сандар заңы.

13) 10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау. 
7. 11-сыныпқа арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінің базалық білім 

мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) 10-сыныптағы математика курсын қайталау;
2) «Алғашқы функция жəне интеграл». Алғашқы функция жəне анықталмаған интеграл. 

Анықталмаған интеграл қасиеттері. Интегралдау əдістері. Қисықсызықты трапеция жəне 
оның ауданы. Анықталған интеграл. Анықталған интегралдың геометриялық жəне физикалық 
есептерді шығаруда қолданылуы;

3)«Математикалық статистика элементтері». Бас жиын жəне таңдама. Дискретті жəне ин-
тервалды вариациялық қатарлар. Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар 
бойынша бағалау;

4) «Дəрежелер жəне түбірлер. Дəрежелік функция». n-ші дəрежелі түбір жəне оның 
қасиеттері. Рационал көрсеткішті дəреже. Рационал көрсеткішті дəрежесі бар өрнектерді 
түрлендіру. Иррационал өрнектерді түрлендіру. Дəрежелік функция, оның қасиеттері жəне 
графигі. Нақты көрсеткішті дəрежелік функцияның туындысы мен интегралы;

5) «Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер». Иррационал теңдеулер мен олардың 
жүйелері. Иррационал теңсіздіктер;

6) «Комплекс сандар». Жорамал сандар. Комплекс сандар анықтамасы. Алгебралық 
түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану. Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері. 
Алгебраның негізгі теоремасы;

7) «Көрсеткіштік жəне логарифмдік функциялар». Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері 
жəне графигі. Санның логарифмі жəне оның қасиеттері. Логарифмдік функция, оның қасиеттері 
жəне графигі. Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. Логарифмдік функцияның 
туындысы;

8) «Көрсеткіштік жəне логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер». Көрсеткіштік теңдеулер 
жəне олардың жүйелері. Логарифмдік теңдеулер жəне олардың жүйелері. Көрсеткіштік 
теңсіздіктер. Логарифмдік теңсіздіктер;

9) «Дифференциалдық теңдеулер». Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат. 
Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Екінші ретті тұрақты 
коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер;

10) 10-11-сыныптардағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау.
8. Оқу пəнінің білім мазмұны бөлімдерге бөлінген. Бұл бөлімдер күтілетін нəтижелер 

(біліктер немесе дағдылар, білім немесе түсініктер) түрінде берілген сыныптар бойынша оқу 
мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден тұрады. Əр бөлімше ішінде тізбектеліп жазылған оқу 
мақсаттары мұғалімге өз жұмысын жоспарлап, оқушылардың жетістіктерін бағалауға, сонымен 
қатар оқытудың келесі кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік жасайды.

9. Оқу пəнінің мазмұны төрт бөлімді қамтиды: «Сандар», «Алгебра», «Статистика жəне 
ықтималдықтар теориясы», «Математикалық модельдеу жəне анализ».

10. «Сандар» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Сандар жəне шамалар туралы түсініктер;
2) Сандарға амалдар қолдану.
11. «Алгебра» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Алгебралық өрнектер жəне оларды түрлендіру;
2) Теңдеулер жəне теңсіздіктер, олардың жүйелері жəне жиынтықтары;
3) Тригонометрия.
12. «Статистика жəне ықтималдықтар теориясы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Комбинаторика негіздері;
2) Ықтималдықтар теориясының негіздері;
3) Статистика жəне деректерді талдау.
13. «Математикалық модельдеу жəне анализ» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Математикалық анализ бастамалары;
2) Математикалық тіл жəне математикалық модель;
3) Математикалық модельдеудің көмегімен есептер шығару.

3 тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
14. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 

сыныпты, екінші жəне үшінші сан бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін 
көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодында «10» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, 
«4» - оқу мақсатының реттік саны. 

15. Білім алушыларға қойылатын талаптар: 

1-бөлім. «Сандар»
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10.1.1. 11.1.1.
11.1.1.1 - комплекс санның жəне оның 
модулінің анықтамаларын білу;
11.1.1.2 - комплекс санды комплекс 
жазықтықта кескіндей алу;
11.1.1.3 - түйіндес комплекс сандар 
анықтамасы мен олардың қасиеттерін 
білу;
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11.1.2.1 - алгебралық түрде берілген ком-
плекс сандарға арифметикалық амалдар 
қолдану;
11.1.2.2 - алгебралық түрдегі комплекс 
санды бүтін дəрежеге шығарғанда in 
мəнінің заңдылығын қолдану;
11.1.2.3 - комплекс санның квадрат түбірін 
таба алу; 
11.1.2.4 - квадрат теңдеулерді комплекс 
сандар жиынында шешу;
11.1.2.5 - алгебраның негізгі теоремасын 
жəне оның салдарларын білу;

2-бөлім. «Алгебра»
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10.2.1. 11.2.1.
10.2.1.1 - бірнеше айнымалысы бар 
көпмүшенің анықтамасын білу жəне 
оны стандарт түрге келтіру, стан-
дарт түрдегі көпмүшенің дəрежесін 
анықтау;
10.2.1.2 - симметриялы жəне біртекті 
көпмүшелерді танып білу;
10.2.1.3 - бір айнымалысы бар 
көпмүшелерді ажырата жəне оны 
стандарт түрге келтіре алу;
10.2.1.4 - бір айнымалысы бар 
көпмүшенің бас коэффициентін, 
дəрежесін жəне бос мүшесін табу;
10.2.1.5 - көбейткіштерге жіктеу 
əдісі арқылы бір айнымалысы бар 
көпмүшенің түбірлерін табу;
10.2.1.6 - көпмүшелерді 
көбейткіштерге 
жіктеу үшін 

формулаларын қолдану;
10.2.1.7 - көпмүшені көпмүшеге 
«бұрыштап» бөлуді орындау;
10.2.1.8 - Безу теоремасын жəне 
оның салдарларын есеп шығаруда 
қолдану;
10.2.1.9 - симметриялы жəне біртекті 
көпмүшелер түбірлерін табудың түрлі 
тəсілдерін қолдану;
10.2.1.10 - көпмүше түбірлерін табу 
үшін Горнер схемасын қолдану;
10.2.1.11 - бір айнымалысы бар бүтін 
коэффициетті көпмүшенің рацио-
нал түбірі туралы теореманы оның 
түбірлерін табуда қолдану;
10.2.1.12 - жалпыланған Виет тео-
ремасын білу жəне оны үшінші ретті 
көпмүшелерге қолдану;
10.2.1.13 - анықталмаған коэффици-
енттер əдісін білу жəне оны көпмүшені 
көбейткіштерге жіктеуде қолдану.

11.2.1.1 - n-ші дəрежелі түбір жəне 
n-ші дəрежелі арифметикалық түбір 
анықтамасын білу;
11.2.1.2 - n-ші дəрежелі түбір қасиеттерін 
білу;
11.2.1.3 - рационал көрсеткішті дəреже 
анықтамасын жəне қасиеттерін білу;
11.2.1.4 - алгебралық өрнектерді 
түрлендіру үшін рационал көрсеткішті 
дəреже қасиеттерін қолдану;
11.2.1.5 - иррационал өрнектерді 
түрлендіру үшін n-ші дəрежелі түбір 
қасиеттерін қолдану;
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10.2.2. 11.2.2.
10.2.2.1 - жоғары дəрежелі 
теңдеулерді шешуде көбейткіштерге 
жіктеу əдісін қолдану;
10.2.2.2 - жоғары дəрежелі 
теңдеулерді шешуде жаңа айнымалы 
енгізу əдісін қолдану;

11.2.2.1 - иррационал теңдеудің 
анықтамасын білу, оның мүмкін мəндер 
жиынын анықтай алу;
11.2.2.2 - теңдеудің екі жағын бірдей n-ші 
дəрежеге шығару əдісі арқылы иррацио-
нал теңдеулерді шеше алу;
11.2.2.3 - айнымалыны алмастыру əдісі 
арқылы иррационал теңдеулерді шеше 
алу;
11.2.2.4 - иррационал теңдеулер 
жүйелерін шеше алу;
11.2.2.5 - иррационал теңсіздіктерді 
шеше алу;
11.2.2.6 - көрсеткіштік теңдеулерді шешу 
əдістерін білу жəне қолдану;
11.2.2.7 - көрсеткіштік теңдеулер 
жүйелерін шеше білу;
11.2.2.8 - логарифмдік теңдеулерді шешу 
əдістерін білу жəне қолдану;
11.2.2.9 - логарифмдік теңдеулер 
жүйелерін шеше білу;
11.2.2.10 - көрсеткіштік теңсіздіктер мен 
олардың жүйелерін шеше білу;
11.2.2.11 - логарифмдік теңсіздіктер мен 
олардың жүйелерін шеше білу;

10.2.3. 11.2.3.
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10.2.3.1 - тригонометриялық функ-
циялар анықтамаларын, қасиеттерін 
білу жəне олардың графиктерін 
сала білу;
10.2.3.2 - тригонометриялық 
функциялардың графиктерін 
түрлендірулер көмегімен сала білу;
10.2.3.3 - арксинус, арккоси-
нус, арктангенс, арккотангенс 
анықтамаларын білу жəне олардың 
мəндерін таба білу;
10.2.3.4 - кері тригонометриялық 
функциялардың анықтамалары мен 
қасиеттерін білу;
10.2.3.5 - кері тригонометриялық 
функциялардың графиктерін салу; 

10.2.3.6 - кері тригонометриялық 
функциялары бар өрнектерге 
түрлендірулер орындау;
10.2.3.7 - кері тригонометриялық 
функциялары бар қарапайым 
теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.8 - қарапайым 
тригонометриялық теңдеулерді 
шеше алу;
10.2.3.9 - тригонометриялық 
теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу 
арқылы шешу;
10.2.3.10 - квадрат теңдеуге 
келтірілетін тригонометриялық 
теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.11 - тригонометриялық 
теңдеулерді тригонометриялық 
өрнектерді түрлендіру формулала-
рын қолдану арқылы шеше алу;
10.2.3.12 - біртекті тригонометриялық 
теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.13 - тригонометриялық 
теңдеулерді тригонометриялық 
функциялардың дəрежесін төмендету 
формулалары арқылы шеше алу;
10.2.3.14 - тригонометриялық 
теңдеулерді қосымша аргумент енгізу 
əдісі арқылы шеше алу;
10.2.3.15 - тригонометриялық 
теңдеулерді универсал алмастыру 
арқылы шеше алу;
10.2.3.16 - тригонометриялық 
теңдеулер жүйелерін шеше алу;
10.2.3.17 - қарапайым 
тригонометриялық теңсіздіктерді 
шеше алу;
10.2.3.18 - тригонометриялық 
теңсіздіктерді шеше алу;

3-бөлім. «Статистика жəне ықтималдықтар теориясы»
Бөлім-ше 10-сынып 11-сынып
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10.3.1. 11.3.1.
10.3.1.1 - қайталанбайтын жəне 
қайталанбалы «алмастырулар», 
«орналастырулар», «терулер» 
ұғымдарын ажырата білу;
10.3.1.2 - қайталанбайтын алма-
стырулар, орналастырулар жəне 
терулерді есептеу үшін формула-
ларды қолдану;
10.3.1.3 - қайталанбалы алма-
стырулар, орналастырулар жəне 
терулерді есептеу үшін формула-
ларды қолдану;
10.3.1.4 - комбинаторика формула-
ларын қолданып, ықтималдықтарды 
табуға есептер шығару;
10.3.1.5 - жуықтап есептеу үшін 
Ньютон биномын (натурал 
көрсеткішпен) қолдану;
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10.3.2. 11.3.2.
10.3.2.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, 
кездейсоқ оқиға түрлерін білу жəне 
оларға мысалдар келтіру;
10.3.2.2 - ықтималдықтар 
қасиеттерін қолданып, кездейсоқ 
оқиғалардың ықтималдығын 
есептеу; 
10.3.2.3 - ықтималдықтарды қосу 
ережелерін түсіну жəне қолдану
* P(A + B) = P(A) + P(B) 
* P(A +B) = P(A) + P(B) – P(A ∙ B);
10.3.2.4 - ықтималдықтарды 
көбейту ережелерін түсіну жəне 
қолдану
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B) 
*P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B)= P(B)PB(A);
10.3.2.5 - толық ықтималдық фор-
муласын білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;
10.3.2.6 - Байес формуласын 
білу жəне оны есептер шығаруда 
қолдану;
10.3.2.7 - Бернулли схемасын 
қолдану шартын жəне Бернулли 
формуласын білу; 
10.3.2.8 - Бернулли формуласы 
мен оның салдарларын есептер 
шығаруда қолдану;
10.3.2.9 - кездейсоқ шаманың 
не екенін түсіну жəне кездейсоқ 
шамаларға мысалдар келтіру;
10.3.2.10 - дискретті жəне 
үзіліссіз кездейсоқ шамалардың 
анықтамаларын білу жəне оларды 
ажырата алу;
10.3.2.11 - кейбір дискретті 
кездейсоқ шамалардың үлестірім 
заңы кестесін құру;
10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ 
шаманың математикалық күтімі 
ұғымын жəне оның қасиеттерін білу;
10.3.2.13 - дискретті кездейсоқ 
шаманың математикалық күтімін 
есептеу;
10.3.2.14 - дискретті кездейсоқ 
шаманың дисперсиясы мен орташа 
квадраттық (стандартты) ауытқуын 
есептеу;
10.3.2.15 - дискретті кездейсоқ 
шамалардың сандық сипаттама-
ларын қолдану арқылы есептер 
шығару; 
10.3.2.16 - дискретті кездейсоқ 
шамалардың үлестірім түрлерін 
ажырата білу: биномдық 
үлестірім, геометриялық үлестірім, 
гипергеометриялық үлестірім;
10.3.2.17 - үлкен сандар заңының 
тұжырымдамасын білу;
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10.3.3. 11.3.3.
11.3.3.1 - математикалық статистиканың 
негізгі терминдерін білу жəне түсіну; 
11.3.3.2 - дискретті жəне аралық 
вариациялық қатарларды құрастыру үшін 
таңдаманы өңдеу;
11.3.3.3 - берілген шартқа сəйкес 
вариациялық қатарлардың деректерін 
талдау;
11.3.3.4 - таңдама бойынша кездейсоқ 
шамалардың сандық сипаттамаларын 
бағалау;

4-бөлім. «Математикалық модельдеу мен анализ»
Бөлімше 10-сынып 11-сынып
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10.4.1. 11.3.1.

10.4.1.1 - функция анықтамасын 
жəне берілу тəсілдерін білу;
10.4.1.2 - функция графигіне 
түрлендірулер орындай алу (парал-
лель көшіру, сығу жəне созу);
10.2.1.3 - функция қасиеттерін 
анықтай алу;
10.4.1.4 - функцияның берілген 
графигі бойынша оның қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияныңмəндер жиыны;
3) функцияның нөлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық 
аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық 
аралықтары;
7) функцияның ең үлкен жəне ең 
кіші мəндері;
8) функцияның жұптылығы, 
тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары 
сипаттай алу;
10.4.1.5 -  

бөлшек-сызықты функциясының 
қасиеттерін анықтау жəне оның 
графигін салу;
10.4.1.6 - кері функцияның 
анықтамасын білу жəне берілген 
функцияға кері функцияны табу 
жəне өзара кері функциялар 
графиктерінің орналасу қасиетін 
білу;
10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі функциясын 
ажырата білу жəне функциялар ком-
позициясын құру;
10.4.1.8 - функцияның нүктедегі 
шегінің анықтамасын білу жəне оны 
есептеу;
10.4.1.9 - функцияның шексіздіктегі 
шегінің анықтамасын білу жəне оны 
есептеу;
10.4.1.10 - функция графигіне 
жүргізілген асимптотаның 
анықтамасын білу жəне 
асимптоталардың теңдеулерін 
құра білу;

11.4.1.1 - алғашқы функция жəне 
анықталмаған интеграл анықтамаларын 
білу;
11.4.1.2 - анықталмаған интеграл 
қасиеттерін білу жəне қолдану;
11.4.1.3 - негізгі анықталмаған инте-
гралдарды

білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;
11.4.1.4 - айнымалыны алмастыру 
əдісімен интегралды есептеу;
11.4.1.5 - бөліктеп интегралдау əдісімен 
интегралды есептеу;
11.4.1.6 - қисықсызықты трапецияның 
анықтамасын білу жəне оның ауданын 
табу үшін Ньютон – Лейбниц формула-
сын қолдану;
11.4.1.7 - анықталған интеграл ұғымын 
білу, анықталған интегралды есеп-
тей білу;
11.4.1.8 - берілген сызықтармен шектел-
ген жазық фигураның ауданын есептеу;
11.4.1.9 - айналу денесінің көлемін 
анықталған интеграл көмегімен есептеу 
формуласын білу жəне қолдану;
11.4.1.10 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функция анықтамасын білу; дəреже 
көрсеткішіне тəуелді дəрежелік функция 
графигін салу;
11.4.1.11 - дəрежелік функция 
қасиеттерін білу;
11.4.1.12 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның туындысын табу ережелерін 
білу жəне қолдану;

11.4.1.13 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның интегралын табу ережесін 
білу жəне қолдану;
11.4.1.14 көрсеткіштік функция 
анықтамасын білу жəне оның графигін 
салу;
11.4.1.15 көрсеткіштік функция 
қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;
11.4.1.16 сан логарифмі, ондық жəне на-
турал логарифмдер анықтамаларын білу;
11.4.1.17 логарифм қасиеттерін білу 
жəне оны логарифмдік өрнектерді 
түрлендіруде қолдану;
11.4.1.18 логарифмдік функцияның 
анықтамасын білу жəне оның графигін 
салу;
11.4.1.19 логарифмдік функция 
қасиеттерін білу жəне қолдану;
11.4.1.20 көрсеткіштік функцияның туын-
дысы мен интегралын табу;
11.4.1.21 логарифмдік функцияның туын-
дысын табу;
11.4.1.22 дифференциалдық теңдеулер 
туралы негізгі ұғымдарды білу;
11.4.1.23 дифференциалдық 
теңдеулердің жалпы жəне дербес 
шешімдері анықтамаларын білу;
11.4.1.24 - айнымалылары ажыратылатын 
дифференциалдық теңдеулерді шешу;
11.4.1.25 - екінші ретті біртекті сызықты 
дифференциалдық теңдеулерді шешу 
(ay’’+by’+cy=0 түріндегі ,мұндағы a,b,c 
-тұрақты шамалар);

2.
 М
ат
ем

ат
ик
ал
ық

 
тіл

 ж
əн
е 

ма
те
ма

ти
ка
лы

қ 
мо

де
ль

10.4.2. 11.3.2.
10.4.2.1 - туындының геометриялық 
мағынасын білу;
10.4.2.2 - туындының физикалық 
мағынасын білу;
10.4.2.3 - нақты құбылыстар 
мен процестердің ықтималдық 
модельдерін құру;

11.3.2.1 - анықталған интегралды жұмыс 
пен арақашықтықты есептеуге берілген 
физикалық есептерді шығару үшін 
қолдану; 
11.3.2.2 - математикалық статистиканың 
негізгі терминдерін білу жəне түсіну;

3.
 М
ат
ем

ат
ик
ал
ық

 
мо

де
ль
де
уд
ің

 кө
ме

гім
ен

 
ес
еп

 ш
ығ
ар
у

10.4.3. 11.3.3.
10.4.3.1 - туындының физикалық 
мағынасына сүйене отырып, 
қолданбалы есептер шығару;
10.4.3.2 - туындының геометриялық 
мағынасын қолданып есептер 
шығару;
10.4.3.3 - функцияның ең үлкен (ең 
кіші) мəндерін табуға байланысты 
қолданбалы есептер шығару;

11.3.3.1 - физикалық есептерді шығаруда 
дифференциалдық теңдеулерді қолдану;
11.3.3.2 - гармоникалық тербелістің 
теңдеуін құру жəне шешу;

16. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-матема-
тика бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» оқу 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына 
сəйкес жүзеге асырылады.

17. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.
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(Жалғасы. Басы 36-38-беттерде) 

(Жалғасы 40-бетте) 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» оқу пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ 
мерзімді жоспар

1) 10-сынып

Ұзақ 
мер-
зімді 
жо-
спар 
бөлімі

Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімінің 

мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау 

Ф
ун
кц
ия

, о
ны

ң 
қа
си
ет
те
рі

 ж
əн
е 
гр
аф

иг
і

Функция жəне 
оның берілу 
тəсілдері. 
Функциялардың 
графиктерін 
түрлендіру

10.4.1.1 - функция анықтамасын жəне берілу тəсілдерін білу;
10.4.1.2 - функция графигіне түрлендірулер орындай алу (па-
раллель көшіру, сығу жəне созу);.

Функцияның 
қасиеттері

10.2.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу;
10.4.1.4 - функцияның берілген графигі бойынша оның 
қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияның мəндер жиыны;
3) функцияның нөлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары;
7) функцияның ең үлкен жəне ең кіші мəндері;
8) функцияның жұптылығы,тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары сипаттай алу;

Бөлшек-сызықты 
функция 10.4.1.5   

-бөлшек-сызықты функциясының қасиеттерін анықтау жəне 
оның графигін салу;

Күрделі жəне кері 
функция ұғымдары

10.4.1.6 - кері функцияның анықтамасын білу жəне берілген 
функцияға кері функцияны табу жəне өзара кері функциялар 
графиктерінің орналасу қасиетін білу;
10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу жəне функ-
циялар композициясын құру;

Тр
иг
он
ом

ет
ри
ял
ық

 
ф
ун
кц
ия
ла
р

Тригонометриялық 
функция-
лар, олардың 
қасиеттері мен 
графиктері

10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, 
қасиеттерін білу жəне олардың графиктерін сала білу;

Тригонометриялық 
функциялардың 
графиктерін 
түрлендірулер 
көмегімен салу

10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін 
түрлендірулер көмегімен сала білу;

Ке
рі

 тр
иг
он
ом

ет
ри
ял
ық

 ф
ун
к-

ци
ял
ар

Арксинус, аркко-
синус, арктангенс 
жəне арккотангенс 

10.2.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 
анықтамаларын білу жəне олардың мəндерін таба білу;

Кері 
тригонометриялық 
функция-
лар, олардың 
қасиеттері мен 
графиктері

10.2.3.4 - кері тригонометриялық функциялардың 
анықтамалары мен қасиеттерін білу;
10.2.3.5 - кері тригонометриялық функциялардың графиктерін 
салу; 
10.2.3.6 - кері тригонометриялық функциялары бар 
өрнектерді түрлендірулер орындау;

Кері 
тригонометриялық 
функциялары 
бар қарапайым 
теңдеулер

10.2.3.7 - кері тригонометриялық функциялары бар 
қарапайым теңдеулерді шеше алу;

2-тоқсан

Тр
иг
он
ом

ет
ри
ял
ық

 те
ңд
еу
ле
р

Қарапайым 
тригонометриялық 
теңдеулер

10.2.3.8 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше 
алу;
10.2.3.9 - тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге 
жіктеу арқылы шешу;

Тригонометриялық 
теңдеулер жəне 
олардың жүйелерін 
шешу əдістері

10.2.3.10 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық 
теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.11 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық 
өрнектерді түрлендіру формулаларын қолдану арқылы 
шеше алу;
10.2.3.12 - біртекті тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.2.3.13 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық 
функциялардың дəрежесін төмендету формулалары арқылы 
шеше алу;
10.2.3.14 - тригонометриялық теңдеулерді қосымша аргумент 
енгізу əдісі арқылы шеше алу;
10.2.3.15 - тригонометриялық теңдеулерді универсал алма-
стыру арқылы шеше алу;
10.2.3.16 - тригонометриялық теңдеулер жүйелерін шеше алу;

Тр
иг
он
о-

ме
тр
ия
лы

қ 
те
ңс
ізд

ікт
ер Тригонометриялық 

теңсіздіктерді 
шешу

10.2.3.17 - қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді 
шеше алу;
10.2.3.18 - тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу;

Ы
қт
им

ал
ды

қ

Комбинаторика 
элементтері 
жəне оларды 
оқиғалардың 
ықтималдықтарын 
табуда 
қолданылуы. 
Жуықтап есепте-
улер үшін Ньютон 
биномы

10.3.1.1 - қайталанбайтын жəне қайталанбалы «алмастыру-
лар», «орналастырулар», «терулер» ұғымдарын ажырата білу;
10.3.1.2 - қайталанбайтын алмастырулар, орналастырулар 
жəне терулерді есептеу үшін формулаларды қолдану;
10.3.1.3 - қайталанбалы алмастырулар, орналастырулар 
жəне терулерді есептеу үшін формулаларды қолдану;
10.3.1.4 - комбинаторика формулаларын қолданып, 
ықтималдықтарды табуға есептер шығару;
10.3.1.5 - жуықтап есептеулер үшін Ньютон биномын (натурал 
көрсеткішпен) қолдану;

Оқиға 
ықтималдығы жəне 
оның қасиеттері

10.3.2.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ оқиға түрлерін 
білу жəне оларға мысалдар келтіру;
10.3.2.2 - ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, кездейсоқ 
оқиғалардың ықтималдығын есептеу;

Шартты 
ықтималдық. 
Ықтималдықтарды 
қосу жəне көбейту 
ережелері

10.3.2.3 - ықтималдықтарды қосу ережелерін түсіну жəне 
қолдану
* P(A + B) = P(A) + P(B) 
* P(A +B) = P(A) + P(B) – P(A ∙ B);
10.3.2.4 - ықтималдықтарды көбейту ережелерін түсіну жəне 
қолдану
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B) 
*P(A ∙ B) = P(A) ∙ PA(B)= P(B)PB(A);

Толық ықтималдық 
формуласы жəне 
Байес формуласы

10.3.2.5 - толық ықтималдық формуласын білу жəне оны 
есептер шығаруда қолдану;
10.3.2.6 - Байес формуласын білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;

Бернулли форму-
ласы жəне оның 
салдарлары

10.3.2.7 - Бернулли схемасын қолдану шартын жəне 
Бернулли формуласын білу; 
10.3.2.8 - Бернулли формуласы мен оның салдарларын есеп-
тер шығаруда қолдану;

Нақты құбылыстар 
мен процестердің 
ықтималдық 
моделдері

10.4.2.3 - нақты құбылыстар мен процестердің ықтималдық 
модельдерін құру;

3-тоқсан

Кө
пм

үш
ел
ер

Бірнеше айны-
малысы бар 
көпмүшелер жəне 
олардың стан-
дарт түрі

10.2.1.1 - бірнеше айнымалысы бар көпмүшенінің 
анықтамасын білу жəне оны стандарт түрге келтіру, стандарт 
түрдегі көпмүшенің дəрежесін анықтау;

Біртекті жəне 
симметриялы 
көпмүшелер

10.2.1.2 - симметриялы жəне біртекті көпмүшелерді танып 
білу;

Бір айнымалысы 
бар көпмүшенің 
жалпы түрі

10.2.1.3 - бір айнымалысы бар көпмүшелерді ажырата жəне 
оны стандарт түрге келтіре алу;
10.2.1.4 - бір айнымалысы бар көпмүшенің бас 
коэффициентін, дəрежесін жəне бос мүшесін табу;

Көбейткіштерге 
жіктеу əдісі арқылы 
бір айнымалы-
сы бар көпмүше 
түбірлерін табу

10.2.1.5 - көбейткіштерге жіктеу əдісі арқылы бір айнымалысы 
бар көпмүшенің түбірлерін табу;
10.2.1.6 - көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу үшін 

 

формулаларын қолдану;
Көпмүшені 
көпмүшеге 
«бұрыштап» бөлу

10.2.1.7 - көпмүшені көпмүшеге «бұрыштап» бөлуді орындау;

Безу теоремасы, 
Горнер схемасы

10.2.1.8 - Безу теоремасын жəне оның салдарларын есеп 
шығаруда қолдану;
10.2.1.9 - симметриялы жəне біртекті көпмүшелер түбірлерін 
табудың түрлі тəсілдерін қолдану;
10.2.1.10 - көпмүше түбірлерін табу үшін Горнер схемасын 
қолдану;

Анықталмаған 
коэффициенттер 
əдісі

10.2.1.13 - анықталмаған коэффициенттер əдісін білу жəне 
оны көпмүшені көбейткіштерге жіктеуде қолдану.

Бүтін 
коэффициетті 
көпмүшенің рацио-
нал түбірлері тура-
лы теорема

10.2.1.11 - бір айнымалысы бар бүтін коэффициетті 
көпмүшенің рационал түбірі туралы теореманы оның 
түбірлерін табуда қолдану;

Квадрат теңдеу 
түріне келтірілетін 
жоғары дəрежелі 
теңдеулер

10.2.2.1 - жоғары дəрежелі теңдеулерді шешуде 
көбейткіштерге жіктеу əдісін қолдану;
10.2.2.2 - жоғары дəрежелі теңдеулерді шешуде жаңа айны-
малы енгізу əдісін қолдану;

Үшінші дəрежелі 
көпмүше үшін 
жалпыланған Виет 
теоремасы

10.2.1.12 - жалпыланған Виет теоремасын білу жəне оны 
үшінші ретті көпмүшелерге қолдану;

Ф
ун
кц
ия
ны

ң 
ш
ег
і ж

əн
е 
үз
іл
ісс

ізд
ігі

Функцияның 
нүктедегі жəне 
шексіздіктегі шегі

10.4.1.8 - функцияның нүктедегі шегінің анықтамасын білу 
жəне оны есептеу;
10.4.1.9 - функцияның шексіздіктегі шегінің анықтамасын білу 
жəне оны есептеу;

Функция графигінің 
асимптоталары

10.4.1.10 - функция графигіне жүргізілген асимптотаның 
анықтамасын білу жəне асимптоталардың теңдеулерін құра 
білу;

Сан тізбегінің шегі 10.4.1.11 - функцияның шексіздіктегі шегінің қасиеттерін 
қолданып сан тізбектерінің шектерін табу;

Функцияның 
нүктедегі жəне 
жиындағы 
үзіліссіздігі

10.4.1.12 - функцияның нүктедегі үзіліссіздігінің жəне 
функцияның жиындағы үзіліссіздігінің анықтамаларын білу;
10.4.1.13 - үзіліссіз функциялардың қасиеттерін білу жəне 
оларды функция үзіліссіздігін дəлелдеуде қолдану;

Шектерді табу. 
Бірінші тама-
ша шек 10.4.1.14 - шектерді есептеуде жəне  

түріндегі анықталмағандықтарды ашу əдістерін қолдану;
10.4.1.15 - бірінші тамаша шекті қолданып шектерді есептеу;

 Т
уы

нд
ы

Туындының 
анықтамасы

10.4.1.16 - аргумент өсімшесі мен функция өсімшесінің 
анықтамаларын білу;
10.4.1.17 - функция туындысының анықтамасын білу жəне 
анықтама бойынша функцияның туындысын табу;
10.4.1.18 - тұрақты функцияның жəне дəрежелік функцияның 
туындыларын табу;

Функция диффе-
ренциалы ұғымы

10.4.1.19 - функция дифференциалы анықтамасын жəне 
дифференциалдың геометриялық мағынасын білу;
10.4.1.20 - функция дифференциалын табу;

Туынды табу 
ережелері

10.4.1.21 - дифференциалдаудың ережелерін білу жəне 
қолдану;

Күрделі функция 
туындысы

10.4.1.22 - күрделі функцияның туындысын табу;

Тригонометриялық 
функциялардың 
туындылары

10.4.1.23 - тригонометриялық функциялардың туындыла-
рын табу;

Кері 
тригонометриялық 
функциялардың 
туындылары

10.4.1.24 - кері тригонометриялық функциялардың туынды-
ларын табу

Туындының 
физикалық жəне 
геометриялық 
мағынасы

10.4.2.1 - туындының геометриялық мағынасын білу;
10.4.2.2 - туындының физикалық мағынасын білу;
10.4.3.1 - туындының физикалық мағынасына сүйене отырып, 
қолданбалы есептер шығару;
10.4.3.2 - туындының геометриялық мағынасын қолданып 
есептер шығару;

Функция графигіне 
жүргізілген 
жанаманың теңдеуі

10.4.1.25 - берілген нүктеде функция графигіне жүргізілген 
жанама теңдеуін құру;

4-тоқсан

Ту
ын

ды
ны

ң 
қо
лд
ан
ыл

уы

Функцияның 
өсу жəне кему 
белгілері

10.4.1.26 - функцияның аралықта өсуінің (кемуінің) қажетті 
жəне жеткілікті шартын білу;
10.4.1.27 - функцияның өсу (кему) аралықтарын табу;

Функцияның 
кризистік нүктелері 
мен экстремум 
нүктелері

10.4.1.28 - функцияның кризистік нүктелерінің жəне экстре-
мум нүктелерінің анықтамаларын, функция экстремумының 
бар болу шартын білу;
10.4.1.29 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум 
нүктелерін табу;

Функция графигінің 
иілу нүктелері, 
функция графигінің 
дөңестігі. 
Функцияны 
дөңестікке зерттеу

10.4.1.30 - функцияның екінші ретті туындысын табу;
10.4.1.31 - функция графигінің иілу нүктесінің анықтамасын 
жəне функция графигінің аралықтағы дөңестігінің 
(ойыстығының) қажетті жəне жеткілікті шартын білу,
10.4.1.32 - функция графигінің дөңес (ойыс) аралықтарын 
таба білу;

Туындының 
көмегімен функци-
яны зерттеу жəне 
графигін салу.

10.4.1.33 - туындының көмегімен функцияның қасиеттерін 
зерттеу жəне оның графигін салу;

Функцияның 
кесіндідегі ең 
үлкен жəне ең кіші 
мəндері

10.4.1.34 - функцияның кесіндідегі ең үлкен жəне ең кіші 
мəндерін табу; 10.4.3.3 - функцияның ең үлкен (ең кіші) 
мəндерін табуға байланысты қолданбалы есептер шығару;

Ке
зд
ей
со
қ ш

ам
ал
ар

 ж
əн
е 
ол
ар
ды

ң 
са
нд
ық

 с
и-

па
тт
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ар
ы

Кездейсоқ ша-
малар

10.3.2.9 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну жəне кездейсоқ 
шамаларға мысалдар келтіру;

Дискретті 
кездейсоқ ша-
малар

10.3.2.10 - дискретті жəне үзіліссіз кездейсоқ шамалардың 
анықтамаларын білу жəне оларды ажырата алу;
10.3.2.11 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім 
заңы кестесін құру;

Үзіліссіз кездейсоқ 
шама ұғымы

10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық 
күтімі ұғымын жəне оның қасиеттерін білу;

Дискретті 
кездейсоқ 
шамалардың 
сандық сипатта-
малары

10.3.2.13 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық 
күтімін есептеу;
10.3.2.14 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен 
орташа квадраттық (стандартты) ауытқуын есептеу;
10.3.2.15 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипат-
тамаларын

Дискретті 
кездейсоқ 
шамалардың 
үлестірім түрлері. 
Үлкен сандар заңы

10.3.2.16 - дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім 
түрлерін ажырата білу: биномдық үлестірім, геометриялық 
үлестірім, гипергеометриялық үлестірім;
10.3.2.17 - үлкен сандар заңының тұжырымдамасын білу;

10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау 
2) 11-сынып

Ұз
ақ

 
ме

рз
ім
ді

 ж
о-

сп
ар

 б
өл

ім
і Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімінің 
мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау

Ал
ға
ш
қы

 ф
ун
кц
ия

 ж
əн
е 
ин
те
гр
ал

Алғашқы функция 
жəне анықталмаған 
интеграл. 
Анықталмаған ин-
теграл қасиеттері

11.3.1.1 - алғашқы функция жəне анықталмаған интеграл 
анықтамаларын білу;
11.3.1.2 - анықталмаған интеграл қасиеттерін білу жəне 
қолдану;
11.3.1.3 - негізгі анықталмаған интегралдарды
1.

білу жəне оларды есептер шығаруда қолдану;
Интегралдау 
тəсілдері

11.3.1.4 - айнымалыны алмастыру əдісімен интегралды 
есептеу;
11.3.1.5 - бөліктеп интегралдау əдісімен интегралды есеп-
теу;

Қисықсызықты 
трапеция жəне 
оның ауданы. 
Анықталған ин-
теграл.

11.3.1.6 - қисықсызықты трапецияның анықтамасын білу 
жəне оның ауданын табу үшін Ньютон – Лейбниц формула-
сын қолдану;

Анықталған 
интегралдың 
геометриялық 
жəне физикалық 
есептерді 
шығаруда 
қолданылуы

11.3.1.7 - анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған ин-
тегралды есептей білу;
11.3.1.8 - берілген сызықтармен шектелген жазық 
фигураның ауданын есептеу;
11.3.1.9 - айналу денесінің көлемін анықталған интеграл 
көмегімен есептеу формуласын білу жəне қолдану;
11.3.2.1 - анықталған интегралды жұмыс пен арақашықтықты 
есептеуге берілген физикалық есептерді шығару үшін 
қолдану; 

М
ат
ем

ат
ик
ал
ық
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та
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ик
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эл
ем

ен
тт
ер
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Бас жиын жəне 
таңдама

11.3.2.2 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін 
білу жəне түсіну;

Дискретті жəне 
интервалды 
вариациялық 
қатарлар

11.3.3.1 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін 
білу жəне түсіну; 
11.3.3.2 - дискретті жəне аралық вариациялық қатарларды 
құрастыру үшін таңдаманы өңдеу;

Кездейсоқ 
шаманың сандық 
сипаттамаларын 
таңдамалар бой-
ынша бағалау

11.3.3.3 - берілген шартқа сəйкес вариациялық қатарлардың 
деректерін талдау;
11.3.3.4 - таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық 
сипаттамаларын бағалау;

2-тоқсан

Дə
ре
же

ле
р 
ме

н 
тү
бі
рл
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. Д
əр
еж

ел
ік 
ф
ун
кц
ия

n-ші дəрежелі 
түбір жəне оның 
қасиеттері

11.2.1.1 - n-ші дəрежелі түбір жəне n-ші дəрежелі 
арифметикалық түбір анықтамасын білу;
11.2.1.2 - n-ші дəрежелі түбір қасиеттерін білу;

Рационал 
көрсеткішті 
дəреже. Рационал 
көрсеткішті 
дəрежесі бар 
өрнектерді 
түрлендіру.

11.2.1.3 - рационал көрсеткішті дəреже анықтамасын жəне 
қасиеттерін білу;
11.2.1.4 - алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал 
көрсеткішті дəреже қасиеттерін қолдану;

Иррационал 
өрнектерді 
түрлендіру. 

11.2.1.5 - иррационал өрнектерді түрлендіру үшін n-ші 
дəрежелі түбір қасиеттерін қолдану;

Дəрежелік 
функция, оның 
қасиеттері мен 
графигі

11.3.1.10 - нақты көрсеткішті дəрежелік функция 
анықтамасын білу; дəреже көрсеткішіне тəуелді дəрежелік 
функция графигін салу;
11.3.1.11 - дəрежелік функция қасиеттерін білу;

Нақты көрсеткішті 
дəрежелік 
функцияның ту-
ындысы мен инте-
гралы

11.3.1.12 - нақты көрсеткішті дəрежелік функцияның туынды-
сын табу ережелерін білу жəне қолдану;
11.3.1.13 - нақты көрсеткішті дəрежелік функцияның интегра-
лын табу ережесін білу жəне қолдану;

Ир
ра
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ал

 те
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ме
н 
те
ңс
ізд

ікт
ер

Иррационал 
теңдеулер мен 
олардың жүйелері

11.2.2.1 - иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның 
мүмкін мəндер жиынын анықтай алу;
11.2.2.2 - теңдеудің екі жағын бірдей n-ші дəрежеге шығару 
əдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу;
11.2.2.3 - айнымалыны алмастыру əдісі арқылы иррационал 
теңдеулерді шеше алу;
11.2.2.4 - иррационал теңдеулер жүйелерін шеше алу;

Иррационал 
теңсіздіктер

11.2.2.5 - иррационал теңсіздіктерді шеше алу;

3-тоқсан

Ко
мп

ле
кс

 с
ан
да
р

Жорамал сандар. 
Комплекс сандар 
анықтамасы

11.1.1.1 - комплекс санның жəне оның модулінің 
анықтамаларын білу;
11.1.1.2 - комплекс санды комплекс жазықтықта кескіндеу 
алу;
11.1.1.3 - түйіндес комплекс сандар анықтамасы мен 
олардың қасиеттерін білу;

Алгебралық түрдегі 
комплекс сандарға 
амалдар қолдану

11.1.2.1 - алгебралық түрде берілген комплекс сандарға 
арифметикалық амалдар қолдану;
11.1.2.2 - алгебралық түрдегі комплекс санды бүтін дəрежеге 

шығарғанда  мəнінің заңдылығын қолдану;
11.1.2.3 - комплекс санның квадрат түбірін таба алу; 

Квадрат 
теңдеулердің ком-
плекс түбірлері

11.1.2.4 - квадрат теңдеулерді комплекс сандар жиынын-
да шешу;

Алгебраның негізгі 
теоремасы 

11.1.2.5 - алгебраның негізгі теоремасын жəне оның сал-
дарларын білу;

Кө
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Көрсеткіштік 
функция, оның 
қасиеттері жəне 
графигі

11.3.1.14 көрсеткіштік функция анықтамасын білу жəне оның 
графигін салу;
11.3.1.15 көрсеткіштік функция қасиеттерін есептер 
шығаруда қолдану;

Сан логарифмі 
жəне оның 
қасиеттері

11.3.1.16 сан логарифмі, ондық жəне натурал логарифмдер 
анықтамаларын білу;
11.3.1.17 логарифм қасиеттерін білу жəне оны логарифмдік 
өрнектерді түрлендіруде қолдану;

Логарифмдік 
функция, оның 
қасиеттері жəне 
графигі

11.3.1.18 логарифмдік функцияның анықтамасын білу жəне 
оның графигін салу;
11.3.1.19 логарифмдік функция қасиеттерін білу жəне 
қолдану;

Көрсеткіштік 
функцияның ту-
ындысы мен инте-
гралы

11.3.1.20 көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегра-
лын табу;

Логарифмдік 
функцияның ту-
ындысы

11.3.1.21 логарифмдік функцияның туындысын табу;
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Көрсеткіштік 
теңдеулер жəне 
олардың жүйелері

11.2.2.6 - көрсеткіштік теңдеулерді шешу əдістерін білу жəне 
қолдану;
11.2.2.7 - көрсеткіштік теңдеулер жүйелерін шеше білу;

Логарифмдік 
теңдеулер жəне 
олардың жүйелері

11.2.2.8 - логарифмдік теңдеулерді шешу əдістерін білу 
жəне қолдану;
11.2.2.9 - логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу;

Көрсеткіштік 
теңсіздіктер

11.2.2.10 - көрсеткіштік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін 
шеше білу;

Логарифмдік 
теңсіздіктер

11.2.2.11 - логарифмдік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін 
шеше білу;

4-тоқсан
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Дифференциалдық 
теңдеулер туралы 
жалпы мағлұмат

11.3.1.22 дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі 
ұғымдарды білу;
11.3.1.23 дифференциалдық теңдеулердің жалпы жəне дер-
бес шешімдері анықтамаларын білу;

Айнымалылары 
ажыратыла-
тын бірінші ретті 
дифференциалдық 
теңдеулер

11.3.1.24 - айнымалылары ажыратылатын 
дифференциалдық теңдеулерді шешу;
11.3.3.1 - физикалық есептерді шығаруда 
дифференциалдық теңдеулерді қолдану;

Екінші ретті 
тұрақты 
коэффициентті 
біртекті сызықтық 
дифференциалдық 
теңдеулер.

11.3.1.25 - екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық 
теңдеулерді шешу (ay’’+by’+cy=0 түріндегі ,мұндағы a,b,c 
-тұрақты шамалар);
11.3.3.2 - гармоникалық тербелістің теңдеуін құру жəне 
шешу;

10-11-сыныптардағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 188-қосымша 

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 406-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» 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. Жалпы орта білім беру (қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы) деңгейінде 
«Геометрия» пəнін оқыту маңызды болып табылады, себебі оны оқып-үйрену барысында 
математиканың практикалық маңыздылығы, тұлғаның логикалық жəне сыни тұрғыдан ойлау 
қабілетін қалыптастыру мен дамыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, ғылыми-жаратылыстану пəндерін оқып-білуге 
қажетті математикалық білім мен білік негіздерін игеру қоршаған ортаның бір тұтастығы туралы 
түсінікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

3. Мақсаты: практикалық іс-əрекетте қолдануға, басқа пəндерді игеруге, білім алуды 
жалғастыруға қажетті математикалық білімді оқушылардың меңгеруі; жалпы адами құндылықтар 
жəне ұлттық мəдениеттің озық салт-дəстүрлер негізінде оқушылардың зияткерлігін дамыту.

4. Міндеттері:
1) Геометрияның бөлімдері бойынша математикалық білім, білік жəне дағдыларын 

қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасау;
2) математикалық тіл мен негізгі математикалық заңдарды қолдану дағдыларын дамытуға 

ықпал ету;
3) əртүрлі мəнмəтіндегі есептерді шешуде санды қатынастар мен кеңістіктік формаларды 

оқып білуге жəрдем беру;
4) нақты процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді құру жəне интерпрета-

циялау дағдыларын дамыту;
5) əртүрлі теориялық облыстар мен практикалық іс-əрекеттерде зерттеулер жəне есептер 

шешу үшін математикалық əдістерді қолданудың дағдыларын дамыту; 
6) логикалық жəне сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту;
7) коммуникативтік, əртүрлі дереккөздерден ақпаратты іздеу жəне қолдану дағдыларын 

дамыту;
8) өздігінен, топта жұмыс істеуге қажетті тəуелсіздік, жауапкершілік, бастамашылдық, 

табандылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту; 
9) қоғамның ілгерілеуі үшін математиканың маңыздылығын түсінуін қамтамасыз ету;
10) математиканы оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану дағдыларын дамыту.
2-тарау. «Геометрия» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

5. «Геометрия» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат; 
2) 11-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат.
6. 10-сыныпқа арналған «Геометрия» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулар-

дан тұрады:
1) 7-9-сыныптардағы геометрия курсын қайталау;
2) «Стереометрия аксиомалары. Кеңістіктегі параллельдік». Стереометрия аксио-

малары жəне олардың салдарлары. Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы. Тетраэдр. 
Параллелепипед. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдігі; 

3) «Кеңістіктегі перпендикулярлық». Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпен-
дикуляр туралы теорема. Кеңістіктегі арақашықтықтар. Кеңістіктегі бұрыштар. Жазықтықтардың 
перпендикулярлығы. Тікбұрышты параллелепипед. Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ 
проекциясы жəне оның ауданы;

4) «Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі жəне векторлар». Кеңістіктегі векторлар 
жəне оларға амалдар қолдану. Коллинеар жəне компланар векторлар. Кеңістіктегі тікбұрышты 
координаталар жүйесі. Кеңістіктегі вектордың координаталары. Координатасымен берілген 
векторларды қосу жəне азайту, координатасымен берілген векторды санға көбейту. Векторды 
үш компланар емес вектор бойынша жіктеу. Екі нүктенің арақашықтығы. Кесіндіні берілген 

қатынаста бөлу. Кесінді ортасының координаталары. Векторлардың скаляр көбейтіндісі. Сфера 
теңдеуі. Жазықтық теңдеуі. Кеңістіктегі түзудің теңдеуі;

5) 10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау. 
7. 11-сыныпқа арналған «Геометрия» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулар-

дан тұрады:
1) 10-сыныптағы геометрия курсын қайталау; 
2) «Көпжақтар». Көпжақты бұрыш, геометриялық дене туралы түсінік. Көпжақ ұғымы. Призма 

жəне оның элементтері, призма түрлері. Призманың жазбасы, бүйір жəне толық бетінің ау-
дандары. Пирамида жəне оның элементтері. Дұрыс пирамида. Қиық пирамида. Пирамиданың, 
қиық пирамиданың жазбасы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Көпжақтардың жазықтықпен 
қималары. Дұрыс көпжақтар;

3) «Кеңістіктегі түзу мен жазықтық теңдеулерінің қолданылуы». Кеңістіктегі түзу мен 
жазықтықтың өзара орналасуы. Кеңістістегі нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық. 
Кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрышты, түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу; 

4) «Айналу денелері жəне олардың элементтері». Цилиндр жəне оның элементтері. 
Цилиндрдің жазбасы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Конус жəне оның элементтері. 
Конустың жазбасы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Қиық конус жəне оның элементтері. 
Қиық конустың жазбасы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Сфера, шар жəне олардың 
элементтері. Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. Сфера бетінің ауданы. Шар жəне оның 
элементтері. Шардың, сфераның жазықтықпен қималары. Цилиндр, конус жəне шардың 
жазықтықпен қималары;

5) «Денелердің көлемдері». Денелер көлемдерінің жалпы қасиеттері. Призма көлемі. 
Пирамида жəне қиық пирамида көлемдері. Цилиндр көлемі. Конус жəне қиық конус көлемдері. 
Кеңістік фигураларының ұқсастығы. Шар жəне оның бөліктерінің көлемдері. Геометриялық 
денелердің комбинациялары;

6) 10-11-сыныптардағы алгебра жəне анализ бастмалары курсын қайталау.
8. Оқу пəнінің білім мазмұны бөлімдерге бөлінген. Бұл бөлімдер күтілетін нəтижелер 

(біліктер немесе дағдылар, білім немесе түсініктер) түрінде берілген сыныптар бойынша оқу 
мақсаттарын қамтиды. Əр бөлім ішінде тізбектеліп жазылған оқу мақсаттары мұғалімге өз 
жұмысын жоспарлап, оқушылардың жетістіктерін бағалауға, сонымен қатар оқытудың келесі 
кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік жасайды.

9. «Геометрия» оқу пəнінің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:
1) Геометриялық фигуралар туралы түсінік;
2) Геометриялық фигуралардың өзара орналасуы;
3) Метрикалық қатынастар;
4) Векторлар жəне түрлендірулер.

3 тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
10. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 

сыныпты, екінші сан бөлім ретін, үшінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 
10.1.2. кодында «10» - сынып, «1» - бөлім, «2» - оқу мақсатының реттік саны.

11. Білім алушыларға қойылатын талаптар:
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10.1. 11.1.
10.1.1 - тетраэдр жəне 
параллелепипедтің анықтамаларын 
білу, тетраэдр, параллелепипедті жəне 
олардың элементтерін жазықтықта 
кескіндей алу;
10.1.2 - тікбұрышты параллелепипед 
анықтамасын жəне қасиеттерін білу; 

11.1.1 - көпжақты бұрыш пен геометриялық 
дене ұғымдарын білу, оларды жазықтықта 
кескіндеу алу;
11.1.2 - көпжақтың анықтамасын жəне оның 
элементтерін білу;
11.1.3 - призманың анықтамасын, оның 
элементтерін, призма түрлерін білу; оларды 
жазықтықта кескіндей алу;
11.1.4 - пирамиданың анықтамасын, оның 
элементтерін, пирамида түрлерін білу; 
оларды жазықтықта кескіндей алу;
11.1.5 - қиық пирамида анықтамасын білу, 
оны жазықтықта кескіндей алу;
11.1.6 - дұрыс көпжақтың анықтамасын 
білу, дұрыс көпжақтардың түрлерін ажы-
рата білу;
11.1.7 - цилиндрдің анықтамасын, оның 
элементтерін білу; цилиндрді жазықтықта 
кескіндей алу;
11.1.8 - конустың анықтамасын, оның 
элементтерін білу; конусты жазықтықта 
кескіндей алу;
11.1.9 - қиық конустың анықтамасын, 
оның элементтерін білу, қиық конусты 
жазықтықта кескіндей алу;
11.1.10 - сфера, шардың анықтамаларын 
білу; жазықтықта кескіндей алу;
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің 
жазбаларын жасай алу;
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10.2. 11.2.
10.2.1 - стереометрия аксиомаларын, 
олардың салдарларын білу; оларды 
кескіндеу жəне математикалық символ-
дар арқылы жазып көрсету;
10.2.2 - кеңістіктегі параллель жəне айқас 
түзулер анықтамаларын білу, оларды 
анықтау жəне кескіндеу;
10.2.3 - кеңістіктегі параллель түзулердің 
қасиеттерін білу жəне оларды есептер 
шығаруда қолдану;
10.2.4 - түзу мен жазықтықтың 
параллельдік белгісін жəне қасиеттерін 
білу, оларды есептер шығаруда қолдану;
10.2.5 - жазықтықтардың параллельдік 
белгісін жəне қасиеттерін білу, оларды 
есептер шығаруда қолдану;
10.2.6 - перпендикуляр түзулердің 
анықтамасы мен қасиеттерін білу жəне 
оларды есептер шығаруда қолдану;
10.2.7 - түзу мен жазықтықтың 
перпендикулярлық анықтамасын, белгісін 
жəне қасиеттерін білу, оларды есептер 
шығаруда қолдану;
10.2.8 - кеңістіктегі перпендикуляр, 
көлбеу жəне көлбеудің проекциясы 
анықтамаларын білу;
10.2.9 - кеңістіктегі екі түзу арасындағы 
бұрыш анықтамасын білу;
10.2.10 - айқас түзулер арасындағы 
бұрыш пен олардың ортақ перпендикуля-
рын сызбада кескіндей алу; 
10.2.11 - жазық фигураның ортогональ 
проекциясын жазықтықта салу;

11.2.1 - көпжақтың жазықтықпен қималарын 
сала білу;
11.2.2 - цилиндрдің, конустың жəне шардың 
жазықтықпен қималарын кескіндеу;
11.2.3 - сфера мен жазықтықтың өзара ор-
наласуын білу;
11.2.4 - пирамида төбесінің табан 
жазықтығына проекциясының орналасу-
ын анықтау;
11.2.5 - көпжақтар мен айналу денелерінің 
комбинацияларын жазықтықта кескіндеу;
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10.3. 11.3.
10.3.1 - үш перпендикуляр туралы теоре-
маны білу жəне оны есептер шығаруда 
қолдану;
10.3.2 - түзу мен жазықтық арасындағы 
бұрыштың анықтамасын білу, кескіндей 
алу жəне оның шамасын табу;
10.3.3 - жазықтықтар арасындағы 
бұрыштың (екіжақты бұрыш) 
анықтамасын білу, кескіндей алу жəне 
оның шамасын табу;
10.3.4 - жазықтықтардың 
перпендикулярлық белгісі мен қасиетін 
білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;
10.3.5 - нүктеден жазықтыққа дейінгі 
жəне айқас түзулер арасындағы 
арақашықтықтарды таба білу; 
10.3.6 - жазық фигураның жазықтыққа ор-
тогональ проекциясы ауданының форму-
ласын білу жəне оны есептер шығаруда 
қолдану;
10.3.7 - тікбұрышты параллелепипедтің 
қасиеттерін қорытып шығару жəне есеп-
тер шығаруда қолдану;

11.3.1 - призманың бүйір жəне толық бетінің 
аудандары формулаларын қорытып шығару 
жəне оларды есептер шығаруда қолдану;
11.3.2 - пирамиданың (қиық пирамиданың) 
бүйір жəне толық бетінің аудандары фор-
мулаларын қорытып шығару жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға 
есептер шығару;
11.3.4 - цилиндрдің бүйір беті жəне толық 
беті аудандары формулаларын қорытып 
шығару жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;
11.3.5 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, 
қиық конус, шар) элементтерін табуға есеп-
тер шығару;
11.3.6 - конустың бүйір жəне толық беті 
аудандары формулаларын қорытып шығару 
жəне оларды есептер шығаруда қолдану;
11.3.7 - қиық конустың бүйір беті жəне 
толық беті аудандары формуларын 
қорытып шығару жəне оларды есептер 
шығаруда қолдану;
11.3.8 - сфера бетінің ауданын табуға есеп-
тер шығару;
11.3.9 - сфераға жанама жазықтықтың 
анықтамасын жəне қасиетін білу;
11.3.10 - шар мен сфераның жазықтықпен 
қималарына байланысты есептер шығару;
11.3.11 - кеңістік денелерінің көлемдерінің 
қасиеттерін білу жəне қолдану;
11.3.12 - призма көлемін табу формуласын 
білу жəне оны есептер шығаруда қолдану; 
11.3.13 - пирамида жəне қиық пирамида 
көлемдерін табу формулаларын білу жəне 
оларды есептер шығаруда қолдану;
11.3.14 - цилиндр көлемін табу формуласын 
білу жəне оны есептер шығаруда қолдану;
11.3.15 - конус жəне қиық конус көлемдерін 
табу формулаларын білу жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;
11.3.16 - шар жəне оның бөліктері 
көлемдерін табу формулаларын білу жəне 
оларды есеп шығаруда қолдану;
11.3.17 - кеңістіктегі ұқсас фигуралар 
көлемдерінің қасиетін білу жəне оны есеп-
тер шығаруда қолдану;
11.3.18 - геометриялық денелерінің комби-
нациясына берілген практикалық мазмұнды 
есептер шығару;
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10.4. 11.4.
10.4.1 - кеңістіктегі вектор, вектордың 
ұзындығы, тең векторлар анықтамаларын 
білу,
10.4.2 - векторларды қосу жəне векторды 
санға көбейтуді орындау;
10.4.3 - кеңістіктегі коллинеар жəне ком-
планар векторлардың анықтамаларын 
білу;
10.4.4 - кеңістіктегі векторлардың ска-
ляр көбейтіндісінің анықтамасы мен 
қасиеттерін білу;
10.4.5 - кеңістіктегі тікбұрышты координа-
талар жүйесі анықтамасын білу жəне оны 
кескіндей алу;
10.4.6 - кеңістіктегі нүктені оның коорди-
наталары бойынша тікбұрышты коорди-
наталар жүйесінде кескіндеу;
10.4.7 - кеңістіктегі екі нүкте арасындағы 
арақашықтықты таба білу;
10.4.8 - кесіндіні берілген қатынаста 
бөлетін нүкте координаталарының фор-
мулаларын қорытып шығару жəне олар-
ды есептер шығаруда қолдану;
10.4.9 - кесінді ортасының координата-
лары формулаларын білу жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;
10.4.10 - сфера теңдеуін білу жəне оны 
есептер шығаруда қолдану;
10.4.11 - вектордың координаталары 
ұғымын білу, вектор координатала-
рын бірлік векторлар бойынша жіктеп 
таба білу;
10.4.12 - кеңістіктегі вектордың координа-
таларын жəне ұзындығын таба білу;
10.4.13 - координаталарымен берілген 
векторларды қосуды жəне векторды 
санға көбейтуді орындау;
10.4.14 - векторлардың коллинеарлық 
жəне компланарлық шартын білу жəне 
оны есептер шығаруда қолдану;
10.4.15 - векторды үш компланар емес 
векторлар бойынша жіктеу;
10.4.16 - координаталық түрдегі 
векторлардың скаляр көбейтіндісі форму-
ласын білу жəне оны есептер шығаруда 
қолдану;
10.4.17 - кеңістіктегі екі вектордың 
арасындағы бұрышты есептеу;
10.4.18 - кеңістіктегі векторлардың 
перпендикулярлық шартын білу жəне 
қолдану;
10.4.19 - жазықтықтың жалпы теңдеуін 
(ax+by+cz+d=0) нормаль вектор 

);;( cban  жəне осы жазықтықтағы нүкте 

бойынша қорытып шығару;
10.4.20 - түзудің канондық теңдеуін 
құрастыру;
10.4.21 - түзу теңдеуінің канондық түрінен 
параметрлік түріне көше алу; 
10.4.22 - берілген екі нүкте арқылы өтетін 
түзудің теңдеуін құру;

11.4.1 - нүктеден жазықтыққа дейінгі 
арақашықтықты табу формуласын білу 
жəне оны есептер шығаруда қолдану;
11.4.2 - түзулер арасындағы бұрышты 
(түзулердің теңдеулері бойынша) табу;
11.4.3 - координаталардағы түзулердің 
параллельдігі мен перпендикулярлығы 
шартын есептер шығаруда қолдану;
11.4.4 - координаталардағы сфера мен 
жазықтықтың өзара орналасуына есептер 
шығару;
11.4.5 - түзу мен жазықтық арасындағы 
бұрышты табу;

12. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика 
бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

13. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің деңгейінің жаратылыстану-математика 
бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
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Стереометрия аксиома-
лары жəне олардың сал-
дарлары

10.2.1 - стереометрия аксиомаларын, олардың сал-
дарларын білу; оларды кескіндеу жəне математикалық 
символдар арқылы жазып көрсету;

Кеңістіктегі түзулердің 
өзара орналасуы

10.2.2 - кеңістіктегі параллель жəне айқас түзулер 
анықтамаларын білу, оларды анықтау жəне кескіндеу;
10.2.3 - кеңістіктегі параллель түзулердің қасиеттерін 
білу жəне оларды есептер шығаруда қолдану;

Тетраэдр, параллеле-
пипед

10.1.1 - тетраэдр жəне параллелепипедтің 
анықтамаларын білу, тетраэдр, параллелепипедті жəне 
олардың элементтерін жазықтықта кескіндей алу;

Түзу мен жазықтықтың 
өзара орналасуы. 
Жазықтықтардың 
параллельдігі

10.2.4 - түзу мен жазықтықтың параллельдік белгісін 
жəне қасиеттерін білу, оларды есептер шығаруда 
қолдану;
10.1.2.5 - жазықтықтардың параллельдік белгісін жəне 
қасиеттерін білу, оларды есептер шығаруда қолдану;
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Түзу мен жазықтықтың 
перпендикулярлығы. Үш 
перпендикуляр туралы 
теорема

10.2.6 - перпендикуляр түзулердің анықтамасы мен 
қасиеттерін білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;
10.2.7 - түзу мен жазықтықтың перпендикулярлық 
анықтамасын, белгісін жəне қасиеттерін білу, оларды 
есептер шығаруда қолдану;
10.2.8 - кеңістіктегі перпендикуляр, көлбеу жəне 
көлбеудің проекциясы анықтамаларын білу;

Кеңістіктегі 
арақашықтықтар

10.3.1 - үш перпендикуляр туралы теореманы білу жəне 
оны есептер шығаруда қолдану;
10.3.5 - нүктеден жазықтыққа дейінгі жəне айқас 
түзулер арасындағы арақашықтықтарды таба білу;

Кеңістіктегі бұрыштар 10.2.9 - кеңістіктегі екі түзу арасындағы бұрыш 
анықтамасын білу;
10.2.10 - айқас түзулер арасындағы бұрыш пен 
олардың ортақ перпендикулярын сызбада кескіндей 
алу;
10.3.2 - түзу мен жазықтық арасындағы бұрыштың 
анықтамасын білу, кескіндей алу жəне оның шама-
сын табу;
10.3.3 - жазықтықтар арасындағы бұрыштың (екіжақты 
бұрыш) анықтамасын білу, кескіндей алу жəне оның 
шамасын табу;

Жазықтықтардың 
перпендикулярлығы

10.3.4 - жазықтықтардың перпендикулярлық белгісі мен 
қасиетін білу жəне оларды есептер шығаруда қолдану;
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Тікбұрышты паралле-
лепипед

10.1.2 - тікбұрышты параллелепипед анықтамасын 
жəне қасиеттерін білу;
10.3.7 - тікбұрышты параллелепипедтің қасиеттерін 
қорытып шығару жəне есептер шығаруда қолдану;

Жазық фигураның 
жазықтыққа ортогональ 
проекциясы жəне оның 
ауданы

10.2.11 - жазық фигураның ортогональ проекциясын 
жазықтықта салу;
10.3.6 - жазық фигураның жазықтыққа ортогональ про-
екциясы ауданының формуласын білу жəне оны есеп-
тер шығаруда қолдану;
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Кеңістіктегі векторлар 
жəне оларға амалдар 
қолдану. Коллинеар жəне 
компланар векторлар

10.4.1 - кеңістіктегі вектор, вектордың ұзындығы, тең 
векторлар анықтамаларын білу,
10.4.2 - векторларды қосу жəне векторды санға 
көбейтуді орындау;
10.4.3 - кеңістіктегі коллинеар жəне компланар 
векторлардың анықтамаларын білу;

Кеңістіктегі тікбұрышты 
координаталар жүйесі

10.4.5 - кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі 
анықтамасын білу жəне оны кескіндей алу;
10.4.6 - кеңістіктегі нүктені оның координаталары бой-
ынша тікбұрышты координаталар жүйесінде кескіндеу;

Кеңістіктегі вектордың ко-
ординаталары

10.4.11 - вектордың координаталары ұғымын білу, 
вектор координаталарын бірлік векторлар бойынша 
жіктеп таба білу;

Координатасымен 
берілген векторларды 
қосу жəне азайту, коорди-
натасымен берілген век-
торды санға көбейту

10.4.13 - координаталарымен берілген векторларды 
қосуды жəне векторды санға көбейтуді орындау;

Векторды үш компланар 
емес вектор бойынша 
жіктеу

10.4.14 - векторлардың коллинеарлық жəне 
компланарлық шартын білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;
10.4.15 - векторды үш компланар емес векторлар бой-
ынша жіктеу; 

Екі нүктенің 
арақашықтығы

10.4.7 - кеңістіктегі екі нүкте арасындағы 
арақашықтықты таба білу;
10.4.12 - кеңістіктегі вектордың координаталарын жəне 
ұзындығын таба білу;

Кесіндіні берілген 
қатынаста бөлу

10.4.8 - кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүкте 
координаталарының формулаларын қорытып шығару 
жəне оларды есептер шығаруда қолдану;

Кесінді ортасының коор-
динаталары

10.4.9 - кесінді ортасының координаталары формула-
ларын білу жəне оларды есептер шығаруда қолдану;

4-тоқсан

Ке
ңі
ст
ікт
ег
і т
ікб

ұр
ыш

ты
 ко

ор
ди
на
та
ла
р 
жү

йе
сі 
жə

не
 

ве
кт
ор
ла
р 

Векторлардың скаляр 
көбейтіндісі

10.4.4 - кеңістіктегі векторлардың скаляр көбейтіндісінің 
анықтамасы мен қасиеттерін білу;
10.4.16 - координаталық түрдегі векторлардың ска-
ляр көбейтіндісі формуласын білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;
10.4.17 - кеңістіктегі екі вектордың арасындағы 
бұрышты есептеу;
10.4.18 - кеңістіктегі векторлардың перпендикулярлық 
шартын білу жəне қолдану;

Сфера теңдеуі 10.4.10 - сфера теңдеуін білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;

Жазықтық теңдеуі 10.4.19 - жазықтықтың жалпы теңдеуін (ax+by+cz+d=0) 

нормаль вектор );;( cban  жəне осы жазықтықтағы 
нүкте бойынша қорытып шығару;

Кеңістіктегі түзудің теңдеуі 10.4.20 - түзудің канондық теңдеуін құрастыру;
10.4.21 - түзу теңдеуінің канондық түрінен параметрлік 
түріне көше алу; 
10.4.22 - берілген екі нүкте арқылы өтетін түзудің 
теңдеуін құру;

10-сыныптағы геометрия курсын қайталау 
2) 11-сынып
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бөлімінің мазмұны
Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
10-сыныптағы геометрия курсын қайталау

Кө
пж

ақ
та
р 

Көпжақты бұрыш, 
геометриялық дене тура-
лы түсінік

11.1.1 - көпжақты бұрыш пен геометриялық дене 
ұғымдарын білу, оларды жазықтықта кескіндеу алу;

Көпжақ ұғымы 11.1.2 - көпжақтың анықтамасын жəне оның 
элементтерін білу;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

Призма жəне оның 
элементтері, призма түрлері

11.1.3 - призманың анықтамасын, оның элементтерін, 
призма түрлерін білу; оларды жазықтықта кескіндей 
алу;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

Пpизманың жазбасы, бүйір 
жəне толық бетінің аудан-
дары

11.3.1 - призманың бүйір жəне толық бетінің аудан-
дары формулаларын қорытып шығару жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай алу;

Пирамида жəне оның 
элементтері. Дұрыс пи-
рамида

11.1.4 - пирамиданың анықтамасын, оның 
элементтерін, пирамида түрлерін білу; олар-
ды жазықтықта кескіндей алу; 11.2.4 - пирамида 
төбесінің табан жазықтығына проекциясының орна-
ласуын анықтау;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

Қиық пирамида 11.1.5 - қиық пирамида анықтамасын білу, оны 
жазықтықта кескіндей алу;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

Пирамиданың, қиық 
пирамиданың жазбасы, бүйір 
беті жəне толық бетінің ау-
дандары

11.3.2 - пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір жəне 
толық бетінің аудандары формулаларын қорытып 
шығару жəне оларды есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай алу;

Көпжақтардың жазықтықпен 
қималары

11.2.1 - көпжақтың жазықтықпен қималарын сала 
білу;

Дұрыс көпжақтар 11.1.6 - дұрыс көпжақтың анықтамасын білу, дұрыс 
көпжақтардың түрлерін ажырата білу;

2-тоқсан
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Кеңістіктегі түзу мен 
жазықтықтың өзара орна-
ласуы

11.2.6 - кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орна-
ласуын білу;

Кеңістіктегі нүктеден 
жазықтыққа дейінгі 
арақашықтық

11.4.1 - нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтықты 
табу формуласын білу жəне оны есептер шығаруда 
қолдану;

Кеңістіктегі түзулер 
арасындағы бұрышты, түзу 
мен жазықтық арасындағы 
бұрышты табу

11.4.2 - түзулер арасындағы бұрышты (түзулердің 
теңдеулері бойынша) табу;
11.4.3 - координаталардағы түзулердің параллельдігі 
мен перпендикулярлығы шартын есептер шығаруда 
қолдану;
11.4.5 - түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты 
табу;

3-тоқсан
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Цилиндр жəне оның 
элементтері. Цилиндрдің 
жазбасы, бүйір жəне толық 
бетінің аудандары

11.1.7 - цилиндрдің анықтамасын, оның элементтерін 
білу; цилиндрді жазықтықта кескіндей алу;
11.3.4 - цилиндрдің бүйір беті жəне толық беті аудан-
дары формулаларын қорытып шығару жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;
11.3.5 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай алу;

Конус жəне оның 
элементтері. Конустың жаз-
басы, бүйір жəне толық 
бетінің аудандары

11.1.8 - конустың анықтамасын, оның элементтерін 
білу; конусты жазықтықта кескіндей алу;
11.3.5 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;
11.3.6 - конустың бүйір жəне толық беті аудандары 
формулаларын қорытып шығару жəне оларды есеп-
тер шығаруда қолдану;
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай алу;

Қиық конус жəне оның 
элементтері. Қиық конустың 
жазбасы, бүйір жəне толық 
бетінің аудандары

11.1.9 - қиық конустың анықтамасын, оның 
элементтерін білу, қиық конусты жазықтықта 
кескіндей алу;
11.3.5 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;
11.3.7 - қиық конустың бүйір беті жəне толық беті ау-
дандары формуларын қорытып шығару жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай алу;

Сфера, шар жəне олардың 
элементтері. Сфера бетінің 
ауданы

11.1.10 - сфера, шардың анықтамаларын білу; 
жазықтықта кескіндей алу;
11.3.8 - сфера бетінің ауданын табуға есептер 
шығару;

Сфераға жүргізілген жанама 
жазықтық

11.2.3 - сфера мен жазықтықтың өзара орналасу-
ын білу;
11.4.4 - координаталардағы сфера мен жазықтықтың 
өзара орналасуына есептер шығару;
11.3.9 - сфераға жанама жазықтықтың анықтамасын 
жəне қасиетін білу;
11.3.10 - шар мен сфераның жазықтықпен 
қималарына байланысты есептер шығару;

Цилиндр, конус жəне 
шардың жазықтықпен 
қималары

11.2.2 - цилиндрдің, конустың жəне шардың 
жазықтықпен қималарын кескіндеу;

4-тоқсан
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Денелер көлемдерінің жал-
пы қасиеттері

11.3.11 - кеңістік денелерінің көлемдерінің 
қасиеттерін білу жəне қолдану;

Призма көлемі 11.3.12 - призма көлемін табу формуласын білу жəне 
оны есептер шығаруда қолдану;

Пирамида жəне қиық пира-
мида көлемдері

11.3.13 - пирамида жəне қиық пирамида көлемдерін 
табу формулаларын білу жəне оларды есептер 
шығаруда қолдану;

Цилиндр көлемі 11.3.14 - цилиндр көлемін табу формуласын білу 
жəне оны есептер шығаруда қолдану;

Конус жəне қиық конус 
көлемдері

11.3.15 - конус жəне қиық конус көлемдерін табу 
формулаларын білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;

Кеңістік фигураларының 
ұқсастығы

11.3.17 - кеңістіктегі ұқсас фигуралар көлемдерінің 
қасиетін білу жəне оны есептер шығаруда қолдану;

Шар жəне оның бөліктерінің 
көлемдері

11.3.16 - шар жəне оның бөліктері көлемдерін табу 
формулаларын білу жəне оларды есеп шығаруда 
қолдану;

Геометриялық денелердің 
комбинациялары

11.2.5 - көпжақтар мен айналу денелерінің комбина-
цияларын жазықтықта кескіндеу;
11.3.18 - геометриялық денелерінің комбинациясына 
берілген практикалық мазмұнды есептер шығару;

10-11-сыныптардағы геометрия курсын қайталау
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(Жалғасы. Басы 36-39-беттерде) 

(Жалғасы 41-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 189-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 407-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» 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. Жалпы орта білім беру деңгейінде «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнін оқыту 
маңызды болып табылады, себебі оны оқып-үйрену барысында математиканың практикалық 
маңыздылығы, тұлғаның логикалық жəне сыни тұрғыдан ойлау қабілетін қалыптастыру мен да-
мыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. 
Сондай-ақ, ғылыми-жаратылыстану пəндерін оқып-білуге қажетті математикалық білім мен білік 
негіздерін игеру қоршаған ортаның біртұтастығы туралы түсінікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

3. Мақсаты: қазіргі замандағы қоғамда өзін еркін сезінуге адамға қажетті ойлау қасиеттерін 
қалыптастыру арқылы оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту; практикалық іс-əрекеттерде 
қолдануда, басқа пəндерді үйренуде, білім алуды жалғастыруда қажетті математикалық 
білімді меңгеру.

4. Міндеттері:
1) Бағдарламаның «Алгебра», «Статистика жəне ықтималдықтар теориясы», 

«Математикалық модельдеу жəне анализ» бөлімдері бойынша математикалық білім, білік 
жəне дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасау;

2) əртүрлі мəнмəтіндегі есептерді шешуде математикалық тілді жəне негізгі математикалық 
заңдарды қолдануға, сандық қатынастар мен кеңістіктік формаларды оқып білуге ықпал ету;

3) есептерді шешу мақсатында оқушылардың білімдерін математикалық модельдерді 
құруға жəне керісінше, шынайы процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді су-
реттеп беруге бағыттау;

4) практикалық есептерді шешуде, алынған нəтижелерді бағалау мен олардың нақтылығын 
айқындауда лайықты математикалық əдістерді таңдап алу үшін логикалық жəне сыни тұрғыдан 
ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

5) коммуникативтік дағдыларын, оның ішінде, ақпаратты дұрыс жəне сауатты түрде беру, 
сонымен қатар түрлі ақпарат көздерінен, басылымдар мен электрондық құралдардан алынған 
ақпаратты қолдану қабілетін дамыту;

6) өздігінен жəне топта жұмыс істеуде қажетті тəуелсіздік, жауапкершілік, белсенділік, 
табандылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту; 

7) математиканы оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдану дағдыларын дамыту.

2-тарау. «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру 
5. «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
2) 11-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат.
6. 10-сыныпқа арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінің базалық білім 

мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) 7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау;
2) «Функция, оның қасиеттері жəне графигі». Функция жəне оның берілу тəсілдері. 

Функциядың графиктерін түрлендіру. Функцияның қасиеттері. Кері функция ұғымы. Күрделі 
функция;

3) «Тригонометриялық функциялар». Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері 
мен графиктері. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс;

4) «Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер». Қарапайым тригонометриялық 
теңдеулер. Тригонометриялық теңдеулерді шешу əдістері. Қарапайым тригонометриялық 
теңсіздіктерді шешу; 

5) «Ықтималдық». Оқиға ықтималдығы жəне оның қасиеттері. Ықтималдықтарды қосу 
жəне көбейту ережелері; 

6) «Туынды». Функцияның нүктедегі жəне шексіздіктегі шегі. Функцияның нүктедегі жəне 
жиындағы үзіліссіздігі. Туындының анықтамасы. Туындыны табу ережелері. Туындының 
физикалық жəне геометриялық мағынасы. Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі. 
Күрделі функцияның туындысы. Тригонометриялық функциялардың туындылары; 

7) «Туындының қолданылуы». Функцияның өсу жəне кему белгілері. Функцияның кризистік 
нүктелері мен экстремум нүктелері. Туындының көмегімен функцияны зерттеу жəне оның 
графигін салу. Функцияның кесіндідегі ең үлкен жəне ең кіші мəндері;

8) «Кездейсоқ шамалар жəне олардың сандық сипаттамалары». Кездейсоқ шамалар. 
Дискретті жəне үздіксіз кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық си-
паттамалары;

9) 10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау.
7. 11-сыныпқа арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінің базалық білім 

мазмұны келесі тараулардан тұрады:
1) 10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау;
2) «Алғашқы функция жəне интеграл». Алғашқы функция жəне анықталмаған интеграл. 

Анықталмаған интеграл қасиеттері. Қисықсызықты трапеция жəне оның ауданы. Анықталған 
интеграл. Жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған ин-
теграл көмегімен есептеу;

3) «Дəреже жəне түбір. Дəрежелік функция». n-ші дəрежелі түбір жəне оның қасиеттері. 
Рационал көрсеткішті дəреже. Рационал көрсеткішті дəрежесі бар өрнектерді түрлендіру. 
Иррационал өрнектерді түрлендіру. Дəрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі. Нақты 
көрсеткішті дəрежелік функцияның туындысы мен интегралы;

4) «Көрсеткіштік жəне логарифмдік функциялар». Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері 
мен графигі. Санның логарифмі жəне оның қасиеттері. Логарифмдік функция, оның қасиеттері 
мен графигі. Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы. Логарифмдік функцияның 
туындысы;

5) «Көрсеткіштік жəне логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер». Көрсеткіштік теңдеулер. 
Логарифмдік теңдеулер. Көрсеткіштік теңсіздіктер. Логарифмдік теңдеулер. Логарифмдік 
теңсіздіктер; 

6) «Иррационал теңдеулер». Иррационал теңдеулер. Иррационал теңдеулерді шешу 
əдістері; 

7) «Математикалық статистика элементтері». Бас жиын жəне таңдама. Дискретті жəне 
интервалды вариациялық қатарлар. Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдама 
бойынша бағалау;

8) 10-11 сыныптардағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау.
8. Оқу пəнінің білім мазмұны бөлімдерге бөлінген. Бұл бөлімдер күтілетін нəтижелер 

(біліктер немесе дағдылар, білім немесе түсініктер) түрінде берілген сыныптар бойынша оқыту 
мақсаттарын қамтитын бөлімшелерден тұрады. Əр бөлімше ішінде тізбектеліп жазылған оқыту 
мақсаттары мұғалімге өз жұмысын жоспарлап, оқушылардың жетістіктерін бағалауға, сонымен 
қатар оқытудың келесі кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік жасайды.

9. Оқу пəнінің мазмұны үш бөлімді қамтиды: «Алгебра», «Статистика жəне ықтималдықтар 
теориясы», «Математикалық модельдеу жəне анализ».

10. «Алгебра» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Алгебралық өрнектер жəне оларды түрлендіру,
2) Теңдеулер жəне теңсіздіктер, олардың жүйелері жəне жиынтықтары;
3) Тригонометрия.
11. «Статистика жəне ықтималдықтар теориясы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Ықтималдықтар теориясының негіздері;
2) Статистика жəне деректерді талдау.
12. «Математикалық модельдеу жəне анализ» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Математикалық анализ бастамалары;
2) Математикалық тіл жəне математикалық модель;
Математикалық модельдеудің көмегімен есептер шығару.

3 тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
13. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан 

сыныпты, екінші жəне үшінші сан бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін 
көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодында «10» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, 
«4» - оқу мақсатының реттік саны.

14. Білім алушыларға қойылатын мақсаттар:
1-бөлім. «Алгебра»

Бө-лімше 10-сынып 11-сынып
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10.1.1. 11.1.1.
11.1.1.1 - n-ші дəрежелі түбір жəне n-ші дəрежелі 
арифметикалық түбірдің анықтамасын білу;
11.1.1.2 - n-ші дəрежелі түбір қасиеттерін білу;
11.1.1.3 - рационал көрсеткішті дəреже анықтамасын 
жəне қасиеттерін білу;
11.1.1.4 - алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рацио-
нал көрсеткішті дəреже қасиеттерін қолдану;
11.1.1.5 - иррационал өрнектерді түрлендіруде n-ші 
дəрежелі түбір қасиеттерін қолдану;

2.
 Т
ең
де
ул
ер

 ж
əн
е 

те
ңс
ізд

ікт
ер

, о
ла
рд
ың

 
жү

йе
ле
рі

 ж
əн
е 

жи
ын

ты
қт
ар
ы

10.1.2. 11.1.2.
11.1.2.1 - иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның 
мүмкін болатын мəндер жиынын анықтай алу;
11.1.2.2 - теңдеудің екі жағын n дəрежеге шығару əдісі 
арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу;
11.1.2.3 - айнымалыны алмастыру əдісі арқылы ирраци-
онал теңдеулерді шеше алу;
11.1.2.4 - көрсеткіштік теңдеулерді шеше алу;
11.1.2.5 - логарифмдік теңдеулерді шеше алу;
11.1.2.6 - көрсеткіштік теңсіздіктерді шеше алу;
11.1.2.7 - логарифмдік теңсіздіктерді шеше алу;
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10.1.3. 11.1.3.
10.1.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, 
қасиеттерін білу жəне олардың графиктерін сала білу;
10.1.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін 
түрлендірулер көмегімен сала білу;

 10.1.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 
анықтамаларын білу жəне олардың мəндерін таба білу;
10.1.3.4 - құрамында кері тригонометриялық функциялары бар 
өрнектердің мəндерін табу;
10.1.3.5 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.1.3.6 - тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу 
арқылы шеше алу;
10.1.3.7 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық 
теңдеулерді шеше алу;
10.1.3.8 - біртекті тригонометриялық теңдеулерді шеше алу;
10.1.3.9 - қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу;

2-бөлім. «Статистика жəне ықтималдықтар теориясы»
Бөлім-ше 10-сынып 11-сынып
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10.2.1. 11.2.1.
10.2.1.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ оқиға түрлерін білу 
жəне оларға мысалдар келтіру;
10.2.1.2 - ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, кездейсоқ 
оқиғалардың ықтималдығын есептеу;
10.2.1.3 - ықтималдықтарды қосу жəне көбейту ережелерін:
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B); 
* P(A + B) = P(A) + P(B);
* P(A +B) = P(A)+P(B)- P(A∙B) түсіну жəне қолдану;
10.2.1.4 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну жəне кездейсоқ 
шамаларға мысалдар келтіру; 
10.2.1.5 - дискретті жəне үзіліссіз кездейсоқ шамалардың 
анықтамаларын білу жəне оларды ажырата алу;
10.2.1.6 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы 
кестесін құру; 
10.2.1.7 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі 
ұғымын жəне оның қасиеттерін білу;
10.2.1.8 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін 
есептеу; 
10.2.1.9 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен орташа 
квадраттық (стандартты) ауытқуын есептеу;
10.2.1.10 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамала-
рын қолдану арқылы есептер шығару; 
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10.2.2. 11.2.2.
11.2.2.1 - математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу 
жəне түсіну;
11.2.2.2 - дискретті жəне аралық вариациялық қатарларды 
құрастыру үшін таңдаманы өңдеу;
11.2.2.3 - таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық сипат-
тамаларын бағалау;

3-бөлім. «Математикалық модельдеу жəне анализ»
Бөлім-ше 10-сынып 11-сынып
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10.3.1. 11.3.1.
10.3.1.1 - функция анықтамасын жəне берілу 
тəсілдерін білу;
10.3.1.2 - функция графигіне түрлендірулер 
орындай алу (параллель көшіру, сығу жəне 
созу);
10.1.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу;
10.3.1.4 - функцияның берілген графигі бойын-
ша оның қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияның мəндер жиыны;
3) функцияның нөлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары;
7) функцияның ең үлкен жəне ең кіші мəндері;
8) функцияның жұптылығы, тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары сипаттай алу;
10.3.1.5 - кері функцияның анықтамасын білу 
жəне берілген функцияға кері функцияны табу 
жəне өзара кері функциялар графиктерінің 
орналасу қасиетін білу;
10.3.1.6 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата 
білу жəне функциялар композициясын құру;
10.3.1.7 - функцияның нүктедегі жəне 
шексіздіктегі шегінің анықтамасын білу;
10.3.1.8 - үзіліссіз функцияның анықтамасын 
білу;
10.3.1.9 - функция туындысының анықтамасын 
білу жəне анықтама бойынша функцияның 
туындысын табу;
10.3.1.10 - тұрақты функцияның жəне 
дəрежелік функцияның туындыларын табу;
10.3.1.11 - дифференциалдаудың ережелерін 
білу жəне қолдану;
10.3.1.12 - функция графигіне жүргізілген 
жанаманың теңдеуін құрастыру;
10.3.1.13 - тригонометриялық функциялардың 
туындыларын табу;
10.3.1.14 - күрделі функцияның анықтамасын 
білу жəне оның туындысын табу;
10.3.1.15 - функцияның аралықта өсуінің 
(кемуінің) қажетті жəне жеткілікті шартын білу 
жəне қолдану;
10.3.1.16 - функцияның кризистік нүктелері 
мен экстремум нүктелерінің анықтамаларын 
жəне экстремумының бар болу шартын білу;
10.3.1.17 - функцияның кризистік нүктелері 
мен экстремум нүктелерін табу;
10.3.1.18 - туындының көмегімен функция 
қасиеттерін зерттеу жəне оның графигін салу;
10.3.1.19 - функцияның кесіндідегі ең үлкен 
жəне ең кіші мəндерін табу;

11.3.1.1 - алғашқы функция 
жəне анықталмаған интеграл 
анықтамаларын білу;
11.3.1.2 - анықталмаған интеграл 
қасиеттерін білу жəне қолдану;
11.3.1.3 - негізгі анықталмаған инте-
гралдарды

5. білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;
11.3.1.4 - қисық сызықты трапецияның 
анықтамасын білу жəне оның ауданын 
табу үшін Ньютон-Лейбниц формула-
сын қолдану;
11.3.1.5 - анықталған интеграл ұғымын 
білу жəне оны есептеу;
11.3.1.6-берілген сызықтармен шектел-
ген жазық фигураның ауданын есептеу;
11.3.1.7 - айналу денесінің көлемін 
анықталған интеграл көмегімен есеп-
теу формуласын білу жəне қолдану;
11.3.1.8 - дəрежелік функция 
анықтамасын білу жəне дəреже 
көрсеткішіне тəуелді дəрежелік функ-
ция графигін салу;
11.3.1.9 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның туындысын табу 
ережелерін білу жəне қолдану;
11.3.1.10 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның интегралын табу 
ережелерін білу жəне қолдану;
11.3.1.11 - көрсеткіштік функция 
анықтамасын білу жəне оның графигін 
салу;
11.3.1.12 - көрсеткіштік функцияның 
негізіне қатысты қасиеттерін білу;
11.3.1. 13 - сан логарифмі, ондық жəне 
натурал логарифмдер анықтамаларын 
білу;
11.3.1.14 - логарифм қасиеттерін білу 
жəне оны логарифмдік өрнектерді 
түрлендіруде қолдану;
11.3.1.15 - логарифмдік функцияның 
анықтамасын, қасиеттерін білу жəне 
оның графигін салу;
11.3.1.16 - көрсеткіштік функцияның 
туындысы мен интегралын табу;
11.3.1.17 - логарифмдік функцияның 
туындысын табу;
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10.3.2. 11.3.2.
10.3.2.1 - туындының геометриялық 
мағынасын білу;
10.3.2.2 - туындының физикалық 
мағынасын білу;

3.
 М
ат
ем

ат
ик
ал
ық

 
мо

де
ль
де
уд
ің

 
кө
ме

гім
ен

 е
се
пт
ер

 
ш
ығ
ар
у

10.3.3. 11.3.3.
10.3.3.1 - туындының физикалық 
мағынасына сүйене отырып, қолданбалы 
есептер шығару;
10.3.3.2 - туындының геометриялық 
мағынасын қолданып есептер шығару;
10.3.3.3 - функцияның ең үлкен (ең кіші) 
мəндерін табуға байланысты қолданбалы 
есептер шығару;

15. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық 
бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» оқу пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

16. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық гуманитарлық бағыттағы 10-11-сы-
ныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» оқу пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сы-
ныптарына арналған «Алгебра жəне анализ бастамалары» пəнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

1) 10-сынып

Ұз
ақ

 м
ер

-
зі
мд

і ж
ос
па
р 

бө
лі
мі

Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау 
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Функция жəне оның 
берілу тəсілдері

10.3.1.1 - функция анықтамасын жəне берілу тəсілдерін 
білу;

Функциялардың 
графиктерін 
түрлендіру

10.3.1.2 - функция графигіне түрлендірулер орындай алу 
(параллель көшіру, сығу жəне созу);

Функция қасиеттері 10.1.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу;
10.3.1.4 - функцияның берілген графигі бойынша оның 
қасиеттерін:
1) функцияның анықталу облысы;
2) функцияның мəндер жиыны;
3) функцияның нөлдері;
4) функцияның периодтылығы;
5) функцияның бірсарындылық аралықтары;
6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары;
7) функцияның ең үлкен жəне ең кіші мəндері;
8) функцияның жұптылығы,тақтылығы;
9) функцияның шектелгендігі;
10) функция үзіліссіздігі;
11) функцияның экстремумдары сипаттай алу;

Кері функция ұғымы 10.3.1.5 - кері функцияның анықтамасын білу жəне 
берілген функцияға кері функцияны табу жəне өзара кері 
функциялар графиктерінің орналасу қасиетін білу;

Күрделі функция 10.3.1.6 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу жəне 
функциялар композициясын құру;

Тр
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Тригонометриялық 
функциялар, олардың 
қасиеттері мен 
графиктері

10.1.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, 
қасиеттерін білу жəне олардың графиктерін сала білу;
10.1.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін 
түрлендірулер көмегімен сала білу;

 Арксинус, арккосинус, 
арктангенс, аркко-
тангенс

10.1.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 
анықтамаларын білу жəне олардың мəндерін таба білу;
10.1.3.4 - құрамында кері тригонометриялық функциялары 
бар өрнектердің мəнін табу;

2-тоқсан
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Қарапайым 
тригонометриялық 
теңдеулер

10.1.3.5 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді 
шеше алу;

Тригонометриялық 
теңдеулерді шешу 
əдістері

10.1.3.6 - тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге 
жіктеу арқылы шеше алу;
10.1.3.7 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық 
теңдеулерді шеше алу;
10.1.3.8 - біртекті тригонометриялық теңдеулерді шеше 
алу;

Қарапайым 
тригонометриялық 
теңсіздіктерді шешу

10.1.3.9 - қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді 
шеше алу

Ы
қт
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ал
ды

қ 

Оқиға ықтималдығы 
жəне оның қасиеттері

10.2.1.1 - кездейсоқ оқиға ұғымын, кездейсоқ оқиға 
түрлерін білу жəне оларға мысалдар келтіру;
10.2.1.2 - ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, 
кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын есептеу;

Ықтималдықтарды 
қосу жəне көбейту 
ережелері

10.2.1.3 - ықтималдықтарды қосу жəне көбейту 
ережелерін:
* P(A ∙ B) = P(A) ∙ P(B); 
* P(A + B) = P(A) + P(B);
* P(A +B) = P(A)+P(B)- P(A∙B) түсіну жəне қолдану;

3-тоқсан

Ту
ын

ды
 

Функцияның нүктедегі 
жəне шексіздіктегі шегі

10.3.1.7 - функцияның нүктедегі жəне шексіздіктегі шегінің 
анықтамасын білу;

Функцияның нүктедегі 
жəне жиындағы 
үзіліссіздігі

10.3.1.8 - үзіліссіз функцияның анықтамасын білу;

Туындының 
анықтамасы

10.3.1.9 - функция туындысының анықтамасын білу білу 
жəне анықтама бойынша функцияның туындысын табу;

Туындыны табу 
ережелері

10.3.1.10 - тұрақты функцияның жəне дəрежелік 
функцияның туындыларын табу;
10.3.1.11 - дифференциалдаудың ережелерін білу жəне 
қолдану;

Туындының физикалық 
жəне геометриялық 
мағынасы

10.3.2.1 - туындының геометриялық мағынасын білу;
10.3.2.2 - туындының физикалық мағынасын білу;
10.3.3.1 - туындының физикалық мағынасына сүйене оты-
рып, қолданбалы есептер шығару;
10.3.3.2 - туындының геометриялық мағынасын қолданып 
есептер шығару;

Функция графигіне 
жүргізілген жанаманың 
теңдеуі 

10.3.1.12 - функция графигіне жүргізілген жанаманың 
теңдеуін құрастыру;

Күрделі функцияның 
туындысы

10.3.1.14 - күрделі функцияның анықтамасын білу жəне 
оның туындысын табу;

Тригонометриялық 
функциялардың туын-
дылары 

10.3.1.13 - тригонометриялық функциялардың туынды-
ларын табу;
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Функцияның өсу жəне 
кему белгілері

10.3.1.15 - функцияның аралықта өсуінің (кемуінің) қажетті 
жəне жеткілікті шартын білу жəне қолдану;

Функцияның кризистік 
нүктелері мен экстре-
мум нүктелері

10.3.1.16 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум 
нүктелерінің анықтамаларын жəне экстремумының бар 
болу шартын білу;
10.3.1.17 - функцияның кризистік нүктелері мен экстремум 
нүктелерін табу;

Туындының көмегімен 
функцияны зерттеу 
жəне оның графигін 
салу

10.3.1.18 - туындының көмегімен функция қасиеттерін 
зерттеу жəне оның графигін салу;

Функцияның кесіндідегі 
ең үлкен жəне ең кіші 
мəндері

10.3.1.19 - функцияның кесіндідегі ең үлкен жəне ең кіші 
мəндерін табу;
10.3.3.3 - функцияның ең үлкен (ең кіші) мəндерін табуға 
байланысты қолданбалы есептер шығару;

4-тоқсан
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Кездейсоқ шамалар 10.2.1.4 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну жəне 
кездейсоқ шамаларға мысалдар келтіру; 

Дискретті жəне үздіксіз 
кездейсоқ шамалар

10.2.1.5 - дискретті жəне үзіліссіз кездейсоқ шамалардың 
анықтамаларын білу жəне оларды ажырата алу;
10.2.1.6 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың 
үлестірім заңы кестесін құру;

Дискретті кездейсоқ 
шамалардың сандық 
сипаттамалары

10.2.1.7 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық 
күтімі ұғымын жəне оның қасиеттерін білу;
10.2.1.8 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық 
күтімін есептеу; 
10.2.1.9 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен 
орташа квадраттық (стандартты) ауытқуын есептеу;
10.2.1.10 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық си-
паттамаларын қолдану арқылы есептер шығару;

10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау 
2) 11-сынып
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і Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің 

мазмұны
Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
10-сыныптағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау 
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Алғашқы функция жəне 
анықталмаған интеграл. 
Анықталмаған интеграл 
қасиеттері

11.3.1.1 - алғашқы функция жəне 
анықталмаған интеграл анықтамаларын 
білу;
11.3.1.2 - анықталмаған интеграл 
қасиеттерін білу жəне қолдану;
11.3.1.3 - негізгі анықталмаған интеграл-
дарды

білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;

Қисықсызықты трапеция жəне 
оның ауданы. Анықталған ин-
теграл.

11.3.1.4 - қисықсызықты трапецияның 
анықтамасын білу жəне оның ауданын 
табу үшін Ньютон-Лейбниц формуласын 
қолдану;
11.3.1.5 - анықталған интеграл ұғымын білу 
жəне оны есептеу;

Жазық фигуралар аудандары мен 
айналу денелерінің көлемдерін 
анықталған интеграл көмегімен 
есептеу

11.3.1.6 - берілген сызықтармен шектелген 
жазық фигураның ауданын есептеу;
11.3.1.7 - айналу денесінің көлемін 
анықталған интеграл көмегімен есептеу 
формуласын білу жəне қолдану;

2-тоқсан
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n-ші дəрежелі түбір жəне оның 
қасиеттері

11.1.1.1 - n-ші дəрежелі түбір жəне 
n-ші дəрежелі арифметикалық түбірдің 
анықтамасын білу;
11.1.1.2 - n-ші дəрежелі түбір қасиеттерін 
білу;

Рационал көрсеткішті дəреже 11.1.1.3 - рационал көрсеткішті дəреже 
анықтамасын жəне қасиеттерін білу;

Рационал көрсеткішті дəрежесі 
бар өрнектерді түрлендіру

11.1.1.4 - алгебралық өрнектерді 
түрлендіру үшін рационал көрсеткішті 
дəреже қасиеттерін қолдану;

Иррационал өрнектерді 
түрлендіру

11.1.1.5 - иррационал өрнектерді 
түрлендіруде n-ші дəрежелі түбір 
қасиеттерін қолдану;

Дəрежелік функция, оның 
қасиеттері мен графигі

11.3.1.8 - дəрежелік функция анықтамасын 
білу жəне дəреже көрсеткішіне тəуелді 
дəрежелік функция графигін салу;

Нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның туындысы мен ин-
тегралы

11.3.1.9 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның туындысын табу ережелерін 
білу жəне қолдану;
11.3.1.10 - нақты көрсеткішті дəрежелік 
функцияның интегралын табу ережелерін 
білу жəне қолдану;
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Иррационал теңдеулер. 
Иррационал теңдеулерді шешу 
əдістері 

11.1.2.1 - иррационал теңдеудің 
анықтамасын білу, оның мүмкін болатын 
мəндер жиынын анықтай алу;
11.1.2.2 - теңдеудің екі жағын n дəрежеге 
шығару əдісі арқылы иррационал 
теңдеулерді шеше алу;
11.1.2.3 - айнымалыны алмастыру əдісі 
арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу;

3-тоқсан
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Көрсеткіштік функция, оның 
қасиеттері мен графигі

11.3.1.11 - көрсеткіштік функция анық-
тамасын білу жəне оның графигін салу;
11.3.1.12 - көрсеткіштік функцияның негізіне 
қатысты қасиеттерін білу;

Сан логарифмі жəне оның 
қасиеттері

11.3.1. 13 - сан логарифмі, ондық жəне на-
турал логарифмдер анықтамаларын білу;
11.3.1.14 - логарифм қасиеттерін білу жəне 
оны логарифмдік өрнектерді түрлендіруде 
қолдану;

Логарифмдік функция, оның 
қасиеттері мен графигі

11.3.1.15 - логарифмдік функцияның 
анықтамасын, қасиеттерін білу жəне оның 
графигін салу

Көрсеткіштік функцияның туын-
дысы мен интегралы

11.3.1.16 - көрсеткіштік функцияның туын-
дысы мен мен интегралын табу;

Логарифмдік функцияның ту-
ындысы

11.3.1.17 - логарифмдік функцияның туын-
дысын табу;
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Көрсеткіштік теңдеулер 11.1.2.4 - көрсеткіштік теңдеулерді шеше 
алу;

Логарифмдік теңдеулер 11.1.2.5 - логарифмдік теңдеулерді шеше 
алу;

Көрсеткіштік теңсіздіктер 11.1.2.6 - көрсеткіштік теңсіздіктерді 
шеше алу;

Логарифмдік теңсіздіктер 11.1.2.7 - логарифмдік теңсіздіктерді 
шеше алу;

4-тоқсан
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Бас жиын жəне таңдама 11.2.2.1 - математикалық статистиканың 
негізгі терминдерін білу жəне түсіну;

Дискретті жəне интервалды 
вариациялық қатарлар

11.2.2.2 - дискретті жəне аралық 
вариациялық қатарларды құрастыру үшін 
таңдаманы өңдеу;

Кездейсоқ шаманың сандық си-
паттамаларын таңдамалар бой-
ынша бағалау

11.2.2.3 - таңдама бойынша кездейсоқ 
шамалардың сандық сипаттамаларын 
бағалау;

10-11 сыныптардағы алгебра жəне анализ бастамалары курсын қайталау 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 190-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 408-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» 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. Жалпы орта білім беру (қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы) деңгейінде 
«Геометрия» пəнін оқыту маңызды болып табылады, себебі оны оқып-үйрену барысында 
математиканың практикалық маңыздылығы, тұлғаның логикалық жəне сыни тұрғыдан ойлау 
қабілетін қалыптастыру мен дамыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, ғылыми-жаратылыстану пəндерін оқып-білуге 
қажетті математикалық білім мен білік негіздерін игеру қоршаған ортаның бір тұтастығы туралы 
түсінікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

3. Мақсаты: қазіргі замандағы қоғамда өзін еркін сезінуге адамға қажетті ойлау қасиеттерін 
қалыптастыру арқылы оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту; практикалық іс-əрекеттерде 
қолдануда, басқа пəндерді үйренуде, білім алуды жалғастыруда қажетті математикалық 
білімді меңгеру.

4. Міндеттері:
1) Геометрия бойынша математикалық білім, білік жəне дағдыларын қалыптастыру мен 

дамытуға жағдай жасау;
2) əр түрлі мəнмəтіндегі есептерді шешуде математикалық тілді жəне негізгі математикалық 

заңдарды қолдануға, сандық қатынастар мен кеңістіктік формаларды оқып білуге ықпал ету;
3) есептерді шешу мақсатында оқушылардың білімдерін математикалық модельдерді 

құруға жəне керісінше, шынайы процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді су-
реттеп беруге бағыттау;

4) практикалық есептерді шешуде, алынған нəтижелерді бағалау мен олардың нақтылығын 
айқындауда лайықты математикалық əдістерді таңдап алу үшін логикалық жəне сыни тұрғыдан 
ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

5) коммуникативтік дағдыларын, оның ішінде, ақпаратты дұрыс жəне сауатты түрде беру, 
сонымен қатар əр түрлі ақпарат көздерінен, басылымдар мен электрондық құралдардан 
алынған ақпаратты қолдану қабілетін дамыту;

6) өздігінен жəне топта жұмыс істеуде қажетті тəуелсіздік, жауапкершілік, белсенділік, 
табандылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту; 

7) геометрияны оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 
дағдыларын дамыту.

2-тарау. «Геометрия» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
5. «Геометрия» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;
2) 11-сынып – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат.
6. 10-сыныпқа арналған «Геометрия» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан 

тұрады:
1) 7-9-сыныптардағы геометрия курсын қайталау; 
2) «Стереометрия аксиомалары. Кеңістіктегі түзулер мен жазықтықтардың өзара орнала-

суы». Стереометрия аксиомалары жəне олардың салдарлары. Кеңістіктегі екі түзудің өзара 
орналасуы. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Екі жазықтықтың өзара орналасуы:

 3) «Кеңістіктегі бұрыш. Кеңістіктегі арақашықтық». Кеңістіктегі түзулер арасындағы 
бұрыш. Перпендикуляр жəне көлбеу. Үш перпендикуляр туралы теорема. Түзу мен жазықтық 
арасындағы бұрыш. Жазықтықтар арасындағы бұрыш. Кеңістіктегі арақашықтық;

4) «Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі жəне векторлар». Кеңістіктегі тікбұрышты 
координаталар жүйесі. Екі нүктенің арақашықтығы. Кесінді ортасының координаталары. 
Сфера теңдеуі. Кеңістіктегі вектордың координаталары. Векторлардың коллинеарлығы жəне 
компланарлығы. Векторларды қосу, векторды санға көбейту. Векторлардың скаляр көбейтіндісі:

5) 10-сыныптағы геометрия курсын қайталау. 
7. 11-сыныпқа арналған «Геометрия» пəнінің базалық білім мазмұны келесі тараулар-

дан тұрады:
1) 10-сыныптағы геометрия курсын қайталау;
2) «Көпжақтар». Көпжақ ұғымы. Призма жəне оның элементтері. Тік жəне дұрыс призма. 

Тікбұрышты параллелепипед жəне оның қасиеттері. Призманың жазбасы, бүйір жəне толық 
бетінің аудандары. Пирамида жəне оның элементтері. Қиық пирамида. Пирамиданың жазба-
сы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Қиық пирамида бетінің ауданы. Дұрыс көпжақтар;

3) «Айналу денелері жəне олардың элементтері». Цилиндр жəне оның элементтері. 
Цилиндрдің жазбасы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Конус жəне оның элементтері. 
Конустың жазбасы, бүйір жəне толық бетінің аудандары. Қиық конус жəне оның элементтері. 
Қиық конус бетінің ауданы. Сфера жəне шар. Сфера бетінің ауданы. Айналу денелерінің 
жазықтықпен қималары; 

4) «Денелер көлемдері». Денелер көлемдерінің жалпы қасиеттері. Призма көлемі. Пирамида 
жəне қиық пирамида көлемдері. Цилиндр көлемі. Конус жəне қиық конус көлемдері. Шар көлемі;

5) 10-11-сыныптардағы геометрия курсын қайталау.
8. Оқу пəнінің білім мазмұны бөлімдерге бөлінген. Бұл бөлімдер күтілетін нəтижелер 

(біліктер немесе дағдылар, білім немесе түсініктер) түрінде берілген сыныптар бойынша оқу 
мақсаттарын қамтиды. Əр бөлім ішінде тізбектеліп жазылған оқу мақсаттары мұғалімге өз 
жұмысын жоспарлап, оқушылардың жетістіктерін бағалауға, сонымен қатар оқытудың келесі 
кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік жасайды.

9. «Геометрия» Оқу пəнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:
1) Геометриялық фигуралар туралы түсінік;
2) Геометриялық фигуралардың өзара орналасуы;
3) Метрикалық қатынастар;
4) Векторлар жəне түрлендірулер.

3 тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
10. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сынып-

ты, екінші сан бөлім ретін, үшінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.4. 
кодында «10» - сынып, «2» - бөлім, «4» - оқу мақсатының реттік саны.

11. Білім алушыларға қойылатын талаптар:
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10.1.1. 11.1.1.
11.1.1 - көпжақ анықтамасын жəне оның 
элементтерін білу;
11.1.2 - призманың анықтамасын, оның 
элементтері, призма түрлерін білу; оларды 
жазықтықта кескіндей алу;
11.1.3 - тікбұрышты параллелепипедтің 
анықтамасы мен қасиеттерін білу жəне оны 
жазықтықта кескіндеу;
11.1.4 - пирамиданың анықтамасын, оның 
элементтері, пирамида түрлерін білу; оларды 
жазықтықта кескіндей алу;
11.1.5 - қиық пирамиданың анықтамасын білу, 
оны жазықтықта кескіндей алу; 
11.1.6 - дұрыс көпжақтың анықтамасын білу 
жəне дұрыс көпжақтардың түрлерін ажырату;
11.1.7 - цилиндрдің анықтамасын, оның 
элементтерін білу; цилиндрді жазықтықта 
кескіндей алу;
11.1.8 - конустың анықтамасын, оның 
элементтерін білу;конусты жазықтықта 
кескіндей алу;
11.1.9 - қиық конустың анықтамасын, оның 
элементтерін білу; қиық конусты жазықтықта 
кескіндей алу;
11.1.10 - сфера, шардың анықтамаларын білу; 
оларды жазықтықта кескіндей алу; 
11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің 
жазбаларын жасай білу.
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10.2. 11.2.
10.2.1 - стереометрия аксиомаларын, 
олардың салдарларын білу жəне 
оларды математикалық символдар 
арқылы жазып көрсету;
10.2.2 - кеңістіктегі параллель жəне 
айқас түзулердің анықтамаларын 
білу жəне оларды анықтау жəне 
кескіндеу;
10.2.3 - кеңістіктегі параллель 
түзулердің қасиеттерін білу жəне 
оларды есептер шығаруда қолдану;
10.2.4 - түзу мен жазықтықтың 
параллельдік жəне 
перпендикулярлық белгілерін, 
қасиеттерін білу жəне оларды есеп-
тер шығаруда қолдану;
10.2.5 - жазықтықтардың 
параллельдігі мен 
перпендикулярлығының белгілерін 
білу жəне оларды есептер шығаруда 
қолдану;
10.2.6 - кеңістіктегі екі түзу 
арасындағы бұрыш анықтамасын 
білу.

11.2.1 - цилиндрдің, конустың жəне шардың 
жазықтықпен қималарын кескіндеу;
11.2.2 - сфера мен жазықтықтың өзара орна-
ласуын білу;
11.2.3 - пирамида төбесінің табан 
жазықтығына проекциясының орналасуын 
анықтау.
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10.3. 11.3.
10.3.1 - үш перпендикуляр туралы 
теореманы білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;
10.3.2 - түзу мен жазықтық 
арасындағы бұрыштың анықтамасын 
білу, кескіндей алу жəне оның ша-
масын табу;
10.3.3 - жазықтықтар арасындағы 
бұрыштың (екіжақты бұрыш) 
анықтамасын білу, кескіндей алу 
жəне оның шамасын табу;
10.3.4 - нүктеден жазықтыққа дейінгі 
жəне айқас түзулер арасындағы 
арақашықтықтарды таба білу;
10.3.5 – кеңістіктегі перпендикуляр, 
көлбеу жəне көлбеудің проекциясы 
анықтамаларын білу.

11.3.1 - призманың бүйір жəне толық бетінің 
аудандары формулаларын есептер шығаруда 
қолдану;
11.3.2 - пирамиданың (қиық пирамиданың) 
бүйір жəне толық бетінің аудандары формула-
ларын есептер шығаруда қолдану;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін 
табуғаесептер шығару;
11.3.4 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, 
қиық конус, шар) элементтерін табуға есеп-
тер шығару;
11.3.5 - цилиндрдің бүйір жəне толық беті 
аудандарының формулаларын есептер 
шығаруда қолдану;
11.3.6 - конустың бүйір жəне толық беті 
аудандарының формулаларын есептер 
шығаруда қолдану;
11.3.7 - қиық конустың бүйір жəне толық 
беті аудандарының формулаларын есептер 
шығаруда қолдану;
11.3.8 - сфера бетінің ауданын табуға есеп-
тер шығару;
11.3.9 - кеңістік денелерінің көлемдерінің 
қасиеттерін білу жəне қолдану;
11.3.10 - призма көлемін табу формуласын 
қолдану;
11.3.11 - пирамида жəне қиық пирамида 
көлемдерін табу формулаларын қолдану;
11.3.12 - цилиндр көлемін табу формуласын 
қолдану;
11.3.13 - конус жəне қиық конус көлемдерін 
табу формулаларын қолдану;
11.3.14 - шар көлемін табу формуласын 
қолдану.
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10.4. 11.4.
10.4.1 - кеңістіктегі тікбұрышты ко-
ординаталар жүйесін жазықтықта 
кескіндей алу жəне оны сипаттау;
10.4.2 - кеңістіктегі екі нүкте 
арасындағы арақашықтықты таба 
білу;
10.4.3 - кеңістіктегі кесінді ортасының 
координаталарын таба білу;
10.4.4 - сфера теңдеуін білу жəне 
оны есептер шығаруда қолдану;
10.4.5 - кеңістіктегі вектордың ко-
ординаталарын жəне ұзындығын 
таба білу;
10.4.6 - кеңістіктегі коллинеар 
жəне компланар векторлардың 
анықтамаларын, векторлардың 
коллинеарлық шартын білу;
10.4.7 - векторларды қосу жəне 
азайтуды, векторды санға көбейтуді 
орындау;
10.4.8 - координаталық түрдегі 
векторлардың скаляр көбейтіндісі 
формуласын білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану.

12. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық 
бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

13. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу 
мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық гуманитарлық бағыттағы 10-11-сы-
ныптарына арналған «Геометрия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сы-
ныптарына арналған «Геометрия» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 10-сынып 

Ұзақ мерзімді жо-
спар бөлімі

Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
7-9-сыныптардағы геометрия курсын қайталау 
Стереометрия 
аксиомала-
ры. Кеңістіктегі 
түзулер мен 
жазықтықтар 
өзара орналасуы 

Стереометрия аксиомалары 
жəне олардың салдарлары

10.2.1 - стереометрия аксиомаларын, 
олардың салдарларын білу жəне оларды 
математикалық символдар арқылы жа-
зып көрсету;

Кеңістіктегі екі түзудің өзара 
орналасуы

10.2.2 - кеңістіктегі параллель жəне 
айқас түзулердің анықтамаларын білу 
жəне оларды анықтау жəне кескіндеу;
10.2.3 - кеңістіктегі параллель түзулердің 
қасиеттерін білу жəне оларды есептер 
шығаруда қолдану;

Түзу мен жазықтықтың өзара 
орналасуы

10.2.4 - түзу мен жазықтықтың 
параллельдік жəне перпендикулярлық 
белгілерін, қасиеттерін білу жəне оларды 
есептер шығаруда қолдану;

Екі жазықтықтың өзара ор-
наласуы

10.2.5 - жазықтықтардың параллельдігі мен 
перпендикулярлығының белгілерін білу 
жəне оларды есептер шығаруда қолдану;

2-тоқсан 

Кеңістіктегі 
бұрыш. 
Кеңістіктегі 
арақашықтық 

Кеңістіктегі түзулер 
арасындағы бұрыш

10.2.6 - кеңістіктегі екі түзу арасындағы 
бұрыш анықтамасын білу;

Перпендикуляр жəне көлбеу 10.3.5 – кеңістіктегі перпендикуляр, 
көлбеу жəне көлбеудің проекциясы 
анықтамаларын білу;

Үш перпендикуляр туралы 
теорема

10.3.1 - үш перпендикуляр туралы теоре-
маны білу жəне оны есептер шығаруда 
қолдану;

3-тоқсан

Кеңістіктегі 
бұрыш. 
Кеңістіктегі 
арақашықтық 

Түзу мен жазықтық 
арасындағы бұрыш

10.3.2 - түзу мен жазықтық арасындағы 
бұрыштың анықтамасын білу, кескіндей 
алу жəне оның шамасын табу;

Екі жазықтық арасындағы 
бұрыш. Екіжақты бұрыш

10.3.3 - жазықтықтар арасындағы 
бұрыштың (екіжақты бұрыш) 
анықтамасын білу, кескіндей алу жəне 
оның шамасын табу;

Кеңістіктегі арақашықтық. 10.3.4 - нүктеден жазықтыққа дейінгі 
жəне айқас түзулер арасындағы 
арақашықтықтарды таба білу;

Кеңістіктегі 
тікбұрышты коор-
динаталар жүйесі 
жəне векторлар 

Кеңістіктегі тікбұрышты коор-
динаталар жүйесі 

10.4.1 - кеңістіктегі тікбұрышты координа-
талар жүйесін жазықтықта кескіндей алу 
жəне оны сипаттау;

Екі нүктенің арақашықтығы 10.4.2 - кеңістіктегі екі нүкте арасындағы 
арақашықтықты таба білу;

Кесінді ортасының коорди-
наталары 

10.4.3 - кеңістіктегі кесінді ортасының 
координаталарын таба білу;

Сфера теңдеуі 10.4.4 - сфера теңдеуін білу жəне оны 
есептер шығаруда қолдану;

4-тоқсан
Кеңістіктегі 
тікбұрышты коор-
динаталар жүйесі 
жəне векторлар 

Кеңістіктегі вектордың коор-
динаталары

10.4.5 - кеңістіктегі вектордың координа-
таларын жəне ұзындығын таба білу;

Векторлардың 
коллинеарлығы жəне 
компланарлығы

10.4.6 - кеңістіктегі коллинеар жəне ком-
планар векторлардың анықтамаларын, 
векторлардың коллинеарлық шар-
тын білу;

Векторларды қосу, векторды 
санға көбейту

10.4.7 - векторларды қосу жəне азайту-
ды, векторды санға көбейтуді орындау;

Векторлардың скаляр 
көбейтіндісі

10.4.8 - координаталық түрдегі 
векторлардың скаляр көбейтіндісі 
формуласын білу жəне оны есептер 
шығаруда қолдану;

10-сыныптағы геометрия курсын қайталау 

2) 11-сынып

Ұз
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і Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімінің мазмұны
Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
10-сыныптағы геометрия курсын қайталау 

Кө
пж

ақ
та
р 

Көпжақ ұғымы 11.1.1 - көпжақ анықтамасын жəне оның 
элементтерін білу;

Призма жəне оның 
элементтері. Тік жəне дұрыс 
призма

11.1.2 - призманың анықтамасын, оның элементтері, 
призма түрлерін білу; оларды жазықтықта кескіндей 
алу;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

Тікбұрышты параллелепипед 
жəне оның қасиеттері

11.1.3 - тікбұрышты параллелепипедтің анықтамасы 
мен қасиеттерін білу жəне оны жазықтықта 
кескіндеу;

Пpизманың жазбасы, бүйір 
жəне толық бетінің аудандары

11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай білу;
11.3.1 - призманың бүйір жəне толық бетінің аудан-
дары формулаларын есептер шығаруда қолдану;

Пирамида жəне оның 
элементтері

11.1.4 - пирамиданың анықтамасын, оның 
элементтері, пирамида түрлерін білу; оларды 
жазықтықта кескіндей алу;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

Қиық пирамида 11.1.5 - қиық пирамиданың анықтамасын білу, оны 
жазықтықта кескіндей алу;
11.3.3 - көпжақтардың элементтерін табуға есеп-
тер шығару;

2-тоқсан 
Кө
пж

ақ
та
р

Пирамиданың жазбасы, бүйір 
жəне толық бетінің аудандары

11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай білу;
11.3.2 - пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір 
жəне толық бетінің аудандары формулаларын есеп-
тер шығаруда қолдану;

Қиық пирамида бетінің ауданы 11.3.2 - пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір 
жəне толық бетінің аудандары формулаларын есеп-
тер шығаруда қолдану;

Дұрыс көпжақтар 11.1.6 - дұрыс көпжақтың анықтамасын білу жəне 
дұрыс көпжақтардың түрлерін ажырату;

3-тоқсан
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Цилиндр жəне оның 
элементтері

11.1.7 - цилиндрдің анықтамасын, оның 
элементтерін білу; цилиндрді жазықтықта кескіндей 
алу;
11.3.4 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

Цилиндрдің жазбасы, бүйір 
жəне толық бетінің аудандары

11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жазба-
ларын жасай білу;
11.3.5 - цилиндрдің бүйір жəне толық беті 
аудандарының формулаларын есептер шығаруда 
қолдану;

Конус жəне оның элементтері 11.1.8 - конустың анықтамасын, оның элементтерін 
білу; конусты жазықтықта кескіндей алу;
11.3.4 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

Конустың жазбасы, бүйір жəне 
толық бетінің аудандары

11.1.11 - көпжақтар мен айналу денелерінің жаз-
баларын жасай білу; 11.3.6 - конустың бүйір жəне 
толық беті аудандарының формулаларын есептер 
шығаруда қолдану;

Қиық конус жəне оның 
элементтері

11.1.9 - қиық конустың анықтамасын, оның 
элементтерін білу; қиық конусты жазықтықта 
кескіндей алу;
11.3.4 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

Қиық конус бетінің ауданы 11.3.7 - қиық конустың бүйір жəне толық беті 
аудандарының формулаларын есептер шығаруда 
қолдану;

Сфера жəне шар 11.1.10 - сфера, шардың анықтамаларын білу; олар-
ды жазықтықта кескіндей алу;
11.2.2 - сфера мен жазықтықтың өзара орналасу-
ын білу;
11.3.4 - айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық ко-
нус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

Сфера бетінің ауданы 11.3.8 - сфера бетінің ауданын табуға есептер 
шығару;

Айналу денелерінің 
жазықтықпен қималары

11.2.1 - цилиндрдің, конустың жəне шардың 
жазықтықпен қималарын кескіндеу;

4-тоқсан

Де
не
ле
р 
кө
ле
мд

ер
і 

Денелер көлемдерінің жалпы 
қасиеттері

11.3.9 - кеңістік денелерінің көлемдерінің қасиеттерін 
білу жəне қолдану;

Призма көлемі 11.3.10 - призма көлемін табу формуласын қолдану;
Пирамида жəне қиық пирами-
да көлемдері

11.3.11 - пирамида жəне қиық пирамида көлемдерін 
табу формулаларын қолдану;

Цилиндр көлемі 11.3.12 - цилиндр көлемін табу формуласын 
қолдану;

Конус жəне қиық конус 
көлемдері

11.3.13 - конус жəне қиық конус көлемдерін табу 
формулаларын қолдану;

Шар көлемі 11.3.14 - шар көлемін табу формуласын қолдану;
10-11-сыныптардағы геометрия курсын қайталау

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 191-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 409-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған 
жаратылыстану-математика бағытындағы «Информатика» 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. «Информатика» пəні бойынша оқу мақсаттары оқушыларға заманауи технологияларды 
сапалы қолдану үшін дағдыларды, білімді, түсіну мен дұрыс үйретуболып табылады. 
Информатика пəнінің оқу бағдарламасы оқушылардың кез келген жаста университетке түсу 
үшін қажетті деңгейде компьютерлердің қалай жұмыс істейтінін түсінуіне жəне жүйелерді 
талдауына, шешімдерді, бағдарламалық қосымшаларды жобалауына, жүйелерді дамытуына 
жəне қол жеткізілген нəтижелерді бағалауына бағытталған.

3. «Информатика» пəнін оқу мақсаты оқушылардың оқуы мен жұмысында компьютерлік 
технологияларды пайдалану дағдыларын қамтамасыз ету болып табылады. Оқушыларға 
пайдалану үшін ең жақсы қосымшаларды анықтау барысында саналы түрде таңдау 
жасау мүмкіндігі берілу керек. Бағдарламаның басқа мақсаты оқушыларға ақпараттық 
технологияларды пайдалану саласында терең білім беруді жəне бағдарламалық құралдар 
ғылыми, коммерциялық, инженерлік жəне мəдени дамуды қолдау үшін пайдаланылатынын 
түсіндіруді қамтамасыз ету болып табылады.

4. Негізгі міндеттер:
1) оқушылардың ақпараттық үдерістердің қоғамдағы рөлі жайлы, сондай-ақ ақпараттық 

технологияларды пайдаланудың техникалық мүмкіндіктері мен перспективалары туралы 
түсінігін қалыптастыру;

2) оқушыларға жүйені талдау, шешім ұсыну, бағдарламалық қосымшалар жасау, оларды 
дамытып жетілдіру, сонымен қатар, өздерінің өнімдерін бағалау мүмкіндігін беру мақсатында 
компьютердің жұмыс істеуінің негізгі қағидаларын түсінуін қамтамасыз ету;

3) талдау, абстракция, үлгілеу мен программалау арқылы оқушыларға əртүрлі 
тапсырмаларды шешуді үйрету;

4) оқушылардың логикалық, алгоритмдік, сондай-ақ, жалпылау жəне үйлестік 
тапсырмаларды құрамдас бөліктерге бөлу жəне ортақ заңдылықтарды табу, қойылған 
міндеттерді орындауға қажетті тиімді жəне рационалды тəсілдер табу сияқты қамтитын есептік 
ойлау қабілетін дамыту; 

5) оқушылардың ақпараттық мəдениетін қалыптастыру – жалпы ережелерді ұстану жəне 
жеке тұлға мен бүкіл Қазақстандық қауымның мүддесінде əрекет ету;

6) оқушылардың ғылыми тілді меңгеруіне жəне пəн бойынша ұғымдық аппаратты байытуға 
жағдай жасау. 

7) есептеуіш платформалар негізінде басқарылатын электрондық құрылғыларды құру, құру, 
программалаудың тəсілдері жəне қағидаттарымен оқушыларды таныстыру; 

8) қазіргі таңдағы программалау ортасында программалау дағдыларын дамыту; 
9) білімді тереңдету жəне оқуға деген ынтаны оларды тəжірибеде қолдану арқылы арттыру;
10) əртүрлі білім саласында (математика, физика, информатика) алған білімдерін кіріктіріп 

қолдану;
11) ғылыми-теориялық жұмыстарға қызығушылықты дамыту;
12) оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.

2 – тарау. «Информатика» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру 
5. «Информатика» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты; 
2) 11-сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты құрайды.
6. Оқу пəнінің мазмұны бағдарламаның пəн бойынша оқыту бөлімдерінен тұрады. Əр бөлім 

бөлімшелерге бөлінген. Бөлімшелер күтілетін нəтиже, дағды немесе білік, білім немесе түсінік 
түрінде оқыту мақсаттарын қамтиды.

7. «Информатика» пəні бойынша бағдарламаның мазмұны 5 бөлімді қамтиды:
1) аппараттық жəне программалық қамтамасыз ету;
2) деректерді ұсыну;
3) ақпараттық жүйелер;
4) алгоритмдеу жəне программалау;
5) компьютерлік желілер жəне ақпараттық қауіпсіздік.
8. «Аппараттық жəне программалық қамтамасыз ету» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) аппараттық жасақтама;
2) программалық жасақтама.
9. «Деректерді ұсыну» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) есептеу жүйелері;
2) компьютердің логикалық негізідері;
3) ақпаратты кодтау.
10. «Ақпараттық жүйелер» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) реляциялық деректер қоры;
2) мəліметтер қорын құру;
3) құрымдалған сұраныстар;
4) математикалық модельдеу.
11. «Алгоритмдеу жəне программалау» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) алгоритмдер мен программалау;
2) WEB - программалау;
3) жобалық жұмыс. 
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(Жалғасы. Басы 36-40-беттерде) 
12. «Компьютерлік желілер жəне ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады:
1) компьютерлік желілерді ұйымдастыру;
2) желіде жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
13. 10-сыныпқа арналған оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) Аппараттық жасақтама: Фон Нейманның сəулеті, процессордың техникалық сипатта-

малары, аналық тақта.
2) Есептеу жүйелері: сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне жəне кері 

аудару.
3) Компьютердің логикалық негіздері: логикалық операциялар (дизъюнкция, конъюнкция, 

инверсия), ақиқаттық кестелерді құрастыру.
4) Ақпаратты кодтау: мəтіндік ақпаратты кодтау принципі, Unicode жəне ASCII символ-

дарын кодтау кестелері.
5) Алгоритмдер мен программалар: пайдаланушы функциялары жəне процедуралары, 

жолдармен жұмыс жасауға арналған процедуралар мен функциялар.
6) Программалық жасақтама: программалық жасақтаманың даму беталыстары, 

операциялық жүйелер (түрлі операциялық жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктері), 
компьютердің жұмысын оңтайландыру (дискіні дефрагментациялау, дискіні тазарту, резервтік 
көшіру), суреттерді, дыбысты, видеоны өңдеуге арналған қолданбалы программалар.

7) Реляциондық деректер қоры: деректер қорларының негізгі ұғымдары: реляциондық 
деректер қоры, жол, жазба, индекс, бастапқы кілт.

8) Деректер қорын құру: деректер қорларын басқару жүйелері, деректер қорындағы де-
ректер түрлері, біркестелі деректер қоры, көпкестелі деректер қоры, деректер қорындағы 
үлгілер, есептер.

9) Құрылымдалған сұраныстар: конструктор режимінде іріктеуге сұраныстар жасау, SQL, 
SQL көмегімен деректерді іріктеу.

10) Web-программалау: мəтінді, тізімдерді, кестелерді, гиперсілтемелерді форматтаудың 
HTML-тегтері, Web-парақшаны белгілеу, стильдердің каскадты кестелері (CSS), скрипттер, 
web-парақшаға мультимедиа нысандарды кіріктіру.

11) Компьютерлік желілерді ұйымдастыру:желі компоненттері жəне олардың нысаналы 
мақсаты (тораптар, бағдарлауыштар, коммутаторлар), IP–мекен-жайлар, домендік аттар 
жүйелері (DNS).

12) Желіде жұмыс жасау барысында қауіпсіздік шаралары: ақпараттық қауіпсіздік, 
құпиялылық, деректердің тұтастығы жəне қолжетімділігі.

13) Жобалық жұмыс:мəтін мен графиканы қолданып, құру құрылғыларға арналған 
қосымшаларды жасау жəне орнату, интерфейсті құру, компоненттер қасиеттерін редакциялау.

14. 11-сыныпқа арналған оқу пəнінің базалық мазмұны:
1) Аппараттық жасақтама: виртуалдық жады, құру құрылғылардың сипаттамалары.
2) Программалық жасақтама: программалық жасақтамаларды иелену, пайдалану жəне 

тарату құқығына қарай топтастыру.
3) Есептеу жүйелері: екілік сандарды қосу жəне көбейту.
4) Компьютердің логикалық негіздері: логикалық элементтер: конъюнктор, дизъюнктор, 

инвертор, логикалық өрнектерді логикалық сызбаларға жəне керісінше түрлендіру.
5) Ақпаратты кодтау: графикалық (bmp, jpg) жəне дыбыстық (wav, mp3) файлдардың де-

ректер форматтары.
6) Алгоритмдер мен программалар: графикалық процедуралармен жұмыс жасау.
7) Реляциондық деректер қоры: Реляциондық деректер қорындағы сыртқы кілттер, кесте-

лер арасындағы байланыстар түрлері.
8) Деректер қорын құру: біркестелі жəне көпкестелі деректер қорлары.
9) Құрылымдалған сұраныстар:ЖАҢАРТУ (ОБНОВИТЬ), КІРІСТІРУ (ВСТАВИТЬ) жəне 

ӨШІРУ (УДАЛИТЬ) SQL сұраныстары.
10) Математикалық модельдеу:түрлі пəндік салалардағы математикалық модельдер.
11) Web-программалау:деректер қорларын WEB-парақшаға қосу, SQL сұраныстары.
12) Компьютерлік желілерді ұйымдастыру:Интернет желісіне қосылу үшін шлюзды пай-

далану, web-парақшаларды берген кезде Интернет браузері мен серверінің рөлі, деректерді 
желі бойынша пакеттік тасымалдау принципі.

13) Желіде жұмыс жасау барысында қауіпсіздік шаралары: пайдаланушы деректерінің 
қауіпсіздік шаралары: құпиясөздер, есеп жазбалары, сəйкестендіру, биометриялық 
сəйкестендіру, сандық қолтаңбалар.

14) Жобалық жұмыс: программалық жасақтаманы дамытып шығарудың өмірлік кезеңдері, 
прототипті пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 
15. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.
16. Бағдарламада «оқыту 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, 11.2.1.4. кодында 
«11» – сынып, «2.1» – екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» – оқу мақсатының реттік саны.

17. Білім алушыларға қойылатын мақсаттар:
1. Аппараттық жəне программалық жасақтама

Бөлімше 10-сынып 11-сынып
1.1 Аппараттық 
жасақтама

10.1.1.1 аналық (жүйелік)тақтаның негізгі 
компоненттерінің қызметін түсіндіре алу
10.1.1.2 басқару құрылғысының (БҚ), арифметика- 
 логикалық құрылғының (АЛҚ) жəне жад регистрінің 
процессордың бір бөлігі ретінде функциясын 
сипаттау
10.1.1.3процессордың негізгі сипаттамаларының 
нысаналы мақсатын түсіндіру: (такталық жиілік жəне 
разрядтылығын) түсіндіре алу

11.1.1.1 виртуалды жадының 
қызметін сипаттау 
11.1.1.2 ұялы құрылғылардың негізгі 
құрауыштарының сипаттамасын 
салыстыру: планшеттер, телефондар

1.2 Программалық 
жасақтама

10.1.2.1 Программалық жасақтаманы құрудың негізгі 
беталыстарын атап айту
10.1.2.2 əртүрлі операциялық жүйелердің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау
10.1.2.3 ОЖ утилиттерінің қызметін түсіндіру (диск 
дефрагментациясы, дискті тазалау, сақтық көшірме)
10.1.2.4 программалық жасақтаманы суреттерді 
өңдеу үшін пайдалану 
10.1.2.5 программалық жасақтаманы дыбысты 
өңдеу үшін пайдалану
10.1.2.6 программалық жасақтаманы видеоларды 
редакциялау үшін пайдалану

11.1.2.1 программалық жасақтаманы 
иелену, пайдалану жəне тарату 
құқығы бойынша жіктеу 

2 Деректерді ұсыну
Бөлімше 10-сынып 11-сынып

2.1 Есептеу жүйелері 10.2.1.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік 
санау жүйесіне жəне кері аудару 

11.2.1.1 екілік санау жүйесіндегі 
сандарды қосу жəне көбейту 

2.2 Компьютердің 
логикалық негіздері

10.2.2.1 логикалық операцияларды қолдану 
(дизъюнкция, конъюнкция, инверсия)
10.2.2.2 берілген логикалық элементтер үшін 
ақиқат кестесін құру

11.2.2.1 негізгі логикалық элементтердің 
нысаналы мақсатын түсіндіру: конъюн-
ктор, дизъюнктор, инвертор 
11.2.2.2 логикалық өрнектерді логикалық 
сызбаға жəне керісінше ауыстыру 

2.3 Ақпаратты кодтау 10.2.3.1 Unicode жəне ASCII символдарын код-
тау кестесін салыстыру

11.2.3.1 графикалық (bmp, jpg) жəне 
дыбыстық (wav, mp3) файлдардың 
түрлі форматтары арасындағы 
айырмашылықты түсіндіру

3. Ақпараттық жүйелер
Бөлімше 10-сынып 11-сынып

3.1 Реляциондық дерек-
тер қоры

10.3.1.1 «реляциондық деректер қоры» 
ұғымын түсіндіру
10.3.1.2 жол, жазба, индекс терминдерінің 
анықтамасын құрастыру 
10.3.1.3 деректер қорында бірінші кілтті 
анықтау

11.3.1.1 кестелер арасында байланыс 
орнату 
11.3.1.2 реляциондық мəліметтер қорында 
сыртқы кілттерді анықтау

3.2 Мəліметтер қорын 
жасау

10.3.2.1 деректер қоры жолдарының 
мəліметтер типін анықтау
10.3.2.2 біркестелі деректер қорын құру
10.3.2.3 көпкестелі деректер қорын құру
10.3.2.4 деректерді енгізуге арналған фор-
ма жасау
10.3.2.5 алынған мəліметтерді қолдана оты-
рып, есептерді жасау

11.3.2.1 көпкестелі деректер қорын үшінші 
қалыпты формада жасау
11.3.2.2 əртүрлі есептерді шешуде дерек-
тер қорын қолдану

3.3 Құрылымдалған 
сұраныстар

10.3.3.1 конструктордың көмегімен іріктеуге 
бағытталған сұраныстарды жасау
10.3.3.2 кестеден деректерді ТАҢДАУ үшін 
құрылымдық сұраныстар тілін (SQL) қолдану

11.3.3.1 бір немесе бірнеше кестедегі 
деректерді ЖАҢАРТУ (ОБНОВИТЬ), 
КІРІСТІРУ (ВСТАВИТЬ) жəне ӨШІРУ 
(УДАЛИТЬ) үшін SQL сұраныстарының 
көмегімен деректер қорында ақпаратты 
өңдеуді ұйымдастыру
11.3.3.2 бір немесе бірнеше кестеден 
деректерді таңдау үшін логикалық 
операцияларды қолдану

3.4 Математикалық мо-
дельдеу

11.3.4.1 əртүрлі пəндік салаларда 
математикалық модельдеуді қолдану 
мысалдарын келтіру
11.3.4.2 өз зерттеуіңіздің негізінде 
математикалық модельдеуді жүзеге асыру

4. Алгоритмдеу жəне программалау
Бөлімше 10-сынып 11-сынып

4.1 Алгоритмдер мен про-
граммалар

10.4.1.1 функциялар мен процедураларды 
қолданып программалау тілінде код жазу
10.4.1.2 жолдарды өңдеу үшін процедура 
мен функцияларды қолдану

11.4.1.1 графикалық процедураларды 
қолдану
11.4.1.2 графикалық процедураларды 
қамтитын программалық кодты талдау 

4.2 Web-программалау 10.4.2.1 web-парақшаларды жасауда 
HTML-тегтерін қолдану 
10.4.2.2 web-парақшаларды жасауда 
CSS қолдану 
10.4.2.3 web-парақшаларды жасауда 
скриптілерді қолдану 
10.4.2.4Web-бетке мультимедиа 
нысандарын кірістіру үшін HTML тегтерін 
қолдану

11.4.2.1 web-парақшаның деректер қорымен 
байланысын орнату
11.4.2.2 SQL сұраныстарын өңдеу үшін 
программалық кодты жазу

4.3 Жобалық жұмыс 10.4.3.1 қосымша конструкторы 
компоненттерін қолдана отырып, ұялы 
қосымша интерфейсін жасау
10.4.3.2 компоненттердің қасиеттерін 
қасиеттер терезесінде жəне программалық 
кодта редакциялау
10.4.3.3 ұялы құралдарға арналған 
қосымшаны шартты жəне циклді 
құрылымдарды қолдану арқылы жасау 
10.4.3.4 жасалған ұялы қосымшаны қалай 
орнату керек екендігін түсіндіру

11.4.3.1 БЖ құрудың өмірлік кезеңдерін 
атап айту
11.4.3.2 программалық жасақтаманы құру 
циклының барлық кезеңдерін жобалық 
жұмыста қолдану
11.4.3.3 прототиптерді пайдаланудың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін 
талқылау
11.4.3.4 нақты тапсырмаға арналған про-
тотип құру

5. Компьютерлік желілер жəне ақпараттық қауіпсіздік 
Бөлімше 10-сынып 11-сынып

5.1 Компьютерлік 
желілерді ұйымдастыру

10.5.1.1 желілік компоненттердің қызметін 
сипаттау (желілік түйіндер, бағдарлауыш, 
коммутатор)
10.5.1.2 IP –адрестің жазылуы мен 
қызметтерін, ұсынылуын түсіндіре алу 
10.5.1.3 (DNS) домен аттар жүйесінің 
қызметтерін сипаттау 

11.5.1.1 веб-парақтарын қолдануда браузер 
мен Интернет серверлердің ролін түсіндіру
11.5.1.2 веб-парақтарын қолдануда браузер 
мен Интернет серверлердің ролін түсіндіру
11.5.1.3 желі бойынша мəліметтерді пакеттік 
беру принципін түсіндіру

5.2 Желіде жұмыс жасау 
кезіндегі қауіпсіздік ша-
ралары

10.5.2.1 «Ақпараттық қауіпсіздік», 
«құпиялық», «тұтастық» жəне «қол 
жетімділік» терминдердің мағынасын 
түсіндіру

11.5.2.1 қолданушының мəліметтеріне 
қатысты қауіпсіздік шаралардың 
қолданылуын түсіндіру: (құпиясөз, тіркелу 
жазулары, аутентификация мен биометрия).
11.5.2.2 электронды сандық қолтаңба жəне 
сертификаттың қолданулыуын сипаттау
11.5.2.3 ақпаратты немесе зияткерлік 
меншікті қорғау заңдарының сақталуын 
дəйектеу 

18. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-матема-
тика бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Информатика» оқу пəнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

19. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Информатика» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Информатика» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 10-сынып
Бөлімдер Тақырыптар, мазмұны Оқу мақсаттары

1-тоқсан
Аппараттық 
жасақтама

 Фон Нейман сəулеті 10.1.1.2 басқару құрылғысының (БҚ), арифметика -  логикалық 
құрылғының (АЛҚ) жəне жад регистрінің процессордың бір бөлігі 
ретінде функциясын сипаттау
10.1.1.3процессордың негізгі сипаттамаларының нысаналы 
мақсатын түсіндіру: (такталық жиілік жəне разрядтылығы) 
түсіндіре алу

Аналық тақта 10.1.1.1 аналық (жүйелік)тақтаның негізгі компоненттерінің қызметін 
түсіндіре алу

Деректерді ұсыну Бір санау жүйесінен екінші 
санау жүйесіне сандарды 
аудару

10.2.1.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік санау жүйесіне 
жəне кері аудару

Логикалық операциялар 
(дизъюнкция, конъюнкция, 
инверсия)

10.2.2.1 логикалық операцияларды қолдану (дизъюнкция, конъ-
юнкция, инверсия)

Ақиқат кестесін құру 10.2.2.2 берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру 
Мəтіндік ақпараттарды 
кодтау принциптері

10.2.3.1 Unicode жəне ASCII символдарын кодтау кестесін 
салыстыру 

Алгоритмдеу жəне 
программалау

Функциялар мен 
процедуралар 

10.4.1.1 функциялар мен процедураларды қолданып программа-
лау тілінде код жазу

Жолдармен жұмыс жасау 10.4.1.2 жолдарды өңдеу үшін процедура мен функцияларды 
қолдану

2-тоқсан
Программалық 
жасақтама

Программалық 
жасақтаманы дамытудың 
беталыстары

10.1.2.1 программмалық жасақтаманы құрудың негізгі беталыста-
рын атап айту 

Операциялық жүйелерді 
салыстыру 

10.1.2.2 əртүрлі операциялық жүйелердің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықтау

Компьютер жұмысын 
оңтайландыру

10.1.2.3 ОЖ утилиттерінің қызметін түсіндіру (диск 
дефрагментациясы, дискті тазалау, сақтық көшірме)

Ақпараттық 
жүйелер

Деректер қорының негізгі 
түсініктері

10.3.1.1 «реляциондық деректер қоры» ұғымын түсіндіру
10.3.1.2 жол, жазба, индекс терминдерінің анықтамасын құрастыру 
10.3.1.3 деректер қорында бірінші кілтті анықтау

Деректер қорын құру 10.3.2.1 деректер қоры жолдарының мəліметтер типін анықтау
10.3.2.2 біркестелі деректер қорын құру
10.3.2.3 көпкестелі деректер қорын құру
10.3.2.4 деректерді енгізуге арналған форма жасау
10.3.2.5 алынған мəліметтерді қолдана отырып, есептерді жасау

Құрылымдалған сұраныстар 10.3.3.1 конструктордың көмегімен іріктеуге бағытталған 
сұраныстарды жасау
10.3.3.2 кестеден деректерді ТАҢДАУ үшін құрылымдық 
сұраныстар тілін (SQL) қолдану

3-тоқсан
Программалық 
жасақтама

Мультимедияны өңдеу:
-графика
-аудио
-видео

10.1.2.4 программалық жасақтаманы суреттерді өңдеу үшін пай-
далану 
10.1.2.5 программалық жасақтаманы дыбысты өңдеу үшін пай-
далану
10.1.2.6 программалық жасақтаманы видеоларды редакциялау 
үшін пайдалану

Web-программалау HTML, CSS 10.4.2.1 web-парақшаларды жасауда HTML-тегтерін қолдану 
10.4.2.2 web-парақшаларды жасауда CSS қолдану 

Скрипттерді қолдану 10.4.2.3 web-парақшаларды жасауда скрипттерді қолдану 
Мультимедияны енгізу 10.4.2.4Web-бетке мультимедиа нысандарын кірістіру үшін HTML 

тегтерін қолдану

4-тоқсан
Компьютерлік 
желілер мен 
ақпараттық 
қауіпсіздік

Компьютерлік желілерді 
ұйымдастыру

10.5.1.1 желілік компоненттердің қызметін сипаттау (желілік 
түйіндер, бағдарлауыш, коммутатор)
10.5.1.2 IP –адрестің жазылуы мен қызметтерін, ұсынылуын 
түсіндіре алу
10.5.1.3 домен аттар жүйесінің (DNS) қызметтерін түсіндіру

Желіде жұмыс істеу 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары

10.5.2.1 «ақпараттық қауіпсіздік», «құпиялық», «тұтастық» жəне 
«қол жетімділік» терминдердің мағынасын түсіндіру

Жобалық жұмыс Мəтін мен графикасы бар 
қосымшалар жасау.

10.4.3.1 қосымша конструкторы компоненттерін қолдана отырып, 
ұялы қосымша интерфейсін жасау
10.4.3.2 компоненттердің қасиеттерін қасиеттер терезесінде жəне 
программалық кодта редакциялау

Жеке ұялы қосымша жасау 10.4.3.3 ұялы құралдарға арналған қосымшаны шартты жəне циклді 
құрылымдарды қолдану арқылы жасау
10.4.3.4 жасалған ұялы қосымшаны қалай орнату керек екендігін 
түсіндіру

2) 11-сынып
Бөлімдер Тақырыптар, мазмұны Оқу мақсаттары

1-тоқсан
Аппараттық 
жасақтама

Виртуалды жады 11.1.1.1 виртуалды жадының қызметін сипаттау 
Ұялы құрылғылардың 
сипаттамасы

11.1.1.2 ұялы құрылғылардың негізгі құрауыштарының сипаттамасын 
салыстыру: планшеттер, телефондар

Деректерді ұсыну Екілік сандардың 
арифметикалық 
операциялары

11.2.1.1 екілік санау жүйесіндегі сандарды қосу жəне көбейту

Компьютердің 
логикалық элементтері

11.2.2.1 негізгі логикалық элементтердің нысаналы мақсатын түсіндіру: 
конъюнктор, дизъюнктор, инвертор 
11.2.2.2 логикалық өрнектерді логикалық сызбаға жəне керісінше 
ауыстыру 

Файлдардың фор-
маттары

11.2.3.1 графикалық (bmp, jpg) жəне дыбыстық (wav, mp3) файлдардың 
түрлі форматтары арасындағы айырмашылықты түсіндіру

2-тоқсан
Алгоритмдеу жəне 
программалау

Графикалық 
процедуралармен 
жұмыс жасау

11.4.1.1 графикалық процедураларды қолдану
11.4.1.2 графикалық процедураларды қамтитын программалық код-
ты талдау

Ақпараттық 
жүйелер

Математикалық 
модельдеу

11.3.4.1 əртүрлі пəндік салаларда математикалық модельдеуді қолдану 
мысалдарын келтіру
11.3.4.2 өз зерттеуіңіздің негізінде математикалық модельдеуді 
жүзеге асыру

Деректер қорлары 11.3.1.1 кестелер арасында байланыс орнату
11.3.1.2 реляциондық мəліметтер қорында сыртқы кілттерді анықтау

3-тоқсан
Ақпараттық 
жүйелер

Деректер қорлары 11.3.2.1 көпкестелі деректер қорын үшінші қалыпты формада жасау
11.3.2.2 əртүрлі есептерді шешуде деректер қорын қолдану

Құрылымдалған 
сұраныстар

11.3.3.1 бір немесе бірнеше кестедегі деректерді ЖАҢАРТУ 
(ОБНОВИТЬ), КІРІСТІРУ (ВСТАВИТЬ) жəне ӨШІРУ (УДАЛИТЬ) үшін 
SQL сұраныстарының көмегімен деректер қорында ақпаратты өңдеуді 
ұйымдастыру
11.3.3.2 бір немесе бірнеше кестеден деректерді таңдау үшін 
логикалық операцияларды қолдану

Алгоритмдеу жəне 
программалау

Web-программалау 11.4.2.1 web-парақшаның деректер қорымен байланысын орнату
11.4.2.2 SQL сұраныстарын өңдеу үшін программалық кодты жазу

Жобалық жұмыс 11.4.3.1 БЖ дамытудың өмірлік кезеңдерін атап айту
11.4.3.2 программалық жасақтаманы құру циклының барлық кезеңдерін 
жобалық жұмыста қолдану
11.4.3.3 прототиптерді пайдаланудың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талқылау
11.4.3.4 нақты тапсырмаға арналған прототип құру

4-тоқсан
Компьютерлік 
желілер жəне 
ақпараттық 
қауіпсіздік

Ақпаратты желілер 
арқылы жіберу

11.5.1.1 веб-парақтарын қолдануда браузер мен Интернет 
серверлердің ролін түсіндіру
11.5.1.2 веб-парақтарын қолдануда браузер мен Интернет 
серверлердің ролін түсіндіру
11.5.1.3 желі бойынша мəліметтерді пакеттік беру принципін түсіндіру

Желіде жұмыс жасау 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары

11.5.2.1 қолданушының мəліметтеріне қатысты қауіпсіздік шаралардің 
қолдануын түсіндіру: (құпиясөз, тіркелу жазулары, аутентификация 
мен биометрия).
11.5.2.2 электронды сандық қолтаңба жəне сертификаттың 
қолданылуын сипаттау
11.5.2.3 ақпаратты немесе зияткерлік меншікті қорғау заңдарының 
сақталуын дəйектеу

Программалық 
жасақтама 

Программалық 
жасақтаманы пай-
далану жəне тарату 
ережелері 

11.1.2.1 программалық жасақтаманы иелену, пайдалану жəне тарату 
құқығы бойынша жіктеу

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 192-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 410-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы «Информатика» 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. «Информатика» пəніне оқытудың мақсаты оқушыларды негізгі біліммен, тиімді 
пайдалануға арналған қазіргі ақпараттық технологиялармен жүретін жұмыс дағдылары жəне 
қабылеттерімен қамтамасыз ету болып табылады. 

3. Негізгі міндеттер:
1) оқушылардың ақпараттық үдерістердің қоғамдағы ролінің түсінігін, ақпараттық техноло-

гияларды адам іс-əрекетінің əр түрлі салаларында пайдаланудың техникалық мүмкіндіктері 
мен перспективаларын қалыптастыру;

2) оқушылардың ақпараттық технологияларды күнделікті өмірде, оқуда жəне келешек еңбек 
іс-əрекетінде тиімді қолдануларына əрекет ету;

3) оқушыларға жүйені талдауға, шешім, программалық қосымшалар жасауға, оларды 
дамытып жетілдіруге, сонымен қатар, өздерінің өнімдерін бағалауға мүмкіндік бере отырып, 
олардың компьютермен жұмыс істеудің негізгі қағидаларын түсінуін дамыту;

4) талдау, абстракция, модельдеу мен программалау арқылы оқушыларға əр түрлі тап-
сырмаларды шешуді үйрету;

5) оқушыларда логикалық, алгоритмдік, сонымен қатар, жалпылау мен үйлестік, тапсырма-
ларды құрамдас бөлікке ажырату мен ортақ заңдылықтарды бөлу, қойылған тапсырмаларды 
шешуге тиімді жəне рационалды тəсілдер табу мүмкіндіктерін қосатын есептік ойлауды дамыту;

6) оқушыларда ақпараттық мəдениетті қалыптастыру – жалпы ережелерді ұстану жəне 
жеке тұлға мен бүкіл қазақстандық əлеуметтің мүддесін көздеу;

7) оқушылардың ғылыми тілді меңгеруіне жəне пəн бойынша ұғымдық аппаратты байытуға 
септік жасау.

2 – тарау. «Информатика» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру 
4. «Информатика» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты; 
2) 11-сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты құрайды.
5. Оқу пəнінің мазмұны бағдарламаның пəн бойынша оқыту бөлімдерінен тұрады. Əр бөлім 

бөлімшелерге бөлінген. Бөлімшелер күтілетін нəтиже, дағды немесе білік, білім немесе түсінік 
түрінде оқыту мақсаттарын қамтиды.

6. «Информатика» пəні бойынша бағдарламаның мазмұны 4 бөлімді қамтиды: 
1) компьютерлік жүйелер;
2) ақпараттық нысандарды құру жəне түрлендіру;
3) ақпараттық үдерістер жəне жүйелер;
4) қосымшаны құру.
7. «Компьютерлік жүйелер» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) техникалық құралдар;
2) программалық қамтамасыз ету;
3) ақпараттық қауіпсіздік.
8. «Ақпараттық нысандарды құру жəне түрлендіру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) дизайн теориясы;
2) мультимедиа;
3) веб-жобалау;
4) деректер қорын басқару жүйесіндегі деректер қоры.
9. «Ақпараттық үдерістер жəне жүйелер» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) ақпаратты ұсыну;
2) ақпараттық технологиялардың дамуының заманауи тенденциялары.
10. «Қосымшаны құру» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) мобильдік қосымша;
2) 2D/3D Модельдеу.
11. 10-сыныпқа арналған оқу пəнінің базалық мазмұны: 
1) Техникалық құралдар: перифериялық құрылғыларды қосу жəне баптау
2) Программалық қамтамасыз ету: қолданбалы программалық қамтамасыз етудің түрлері; 

түрлі операциялық жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктері.
3) Ақпараттық қауіпсіздік: ақпараттық қауіпсіздік терминдері; қауіпсіздік ережелері; дерек-

терге қатынауды қорғау тəсілдері.
4) Дизайн теориясы: дизайнның негізгі ұғымдары; веб-сайтты жобалау.
5) Ақпаратты ұсыну: растрлы суреттерді кодтау; компьютерлік графиканың форматтары; 

графикалық файлдардың түрленуі.
6) Мультимедиа: берілген параметрлер бойынша графикалық нысанды құру (лого-

тип, баннер, веб-бетке арналған батырма, текстура жəне т.б.); кілттік кадрлер бойынша 
анимацияланған баннер құру.

7) Веб-жобалау: HTML құжаттың құрылымы; «жақсы дизайн» қағидалары; веб-сайтқа 
графикалық нысандарды жəне анимация орналастыру; басылым.

8) Деректер қорын басқару жүйесіндегі деректер қоры: Деректер қорын басқару жүйесінде 
бір кестелі деректер қорын құру; деректер қорындағы деректерді сұрыптау жəне сүзгіден 
өткізу; форма, сұраныс жəне есептер құру; алғашқы кілттің деректер қорында қолданылуы.

9) Ақпараттық технологиялардың қазіргі таңдағы даму тенденциясы: жасанды интеллект 
жəне эксперттік жүйелер.

10) Ұялы қосымшалар: ұялы қосымшаның интерфейсін құру; компоненттердің қасиеттерін 
өзгерту; код блоктарын қолдана отырып ұялы құрылғыларға қосымша құру.

11) 2Д Модельдеу: спрайттарды құру; спрайттарды басқаратын скрипттар; қосымшаға 
дыбыстық сүйемелдеу; жаттықтырушы 2D мини қосымшасын құру.

12. 11-сыныпқа арналған оқу пəнінің базалық мазмұны: 
1) Программалық қамтамасыз ету: операциялық жүйенің утилиттері.
2) Техникалық құралдар: ұялы құрылғылардың аппараттық қамтамасыз етудің негізгі 

компоненттері.
3) Ақпаратты ұсыну: дыбыстық жəне бейне файлдардың форматтары; дыбыстық жəне 

бейне файлдарды түрлендіру жəне кодектерді қолдану;
4) Мультимедиа: бейне түсіру мен монтаж жасаудың негізгі қағидалары; бейнеклиптермен 

жұмыс жасайтын программалардың мүмкіндіктері;
5) Дизайн теориясы: визуалды дизайнды түрлері; веб-эргономика ерекшеліктерін есепке 

ала отырып, графикалық редакторда сайттың дизайн-макетін құру.
6) Веб-жобалау: сайт конструкторы; веб-парақта мультимедианы орналастыру; веб-сайт 

құру əдістері; сайтты жылжыту əдістері; жоба нəтижелерін жариялау жəне тарату үшін файл 
алмастыруды қолдану.

7) Деректер қорын басқару жүйесіндегі деректер қоры: деректер қорындағы екінші реттегі 
кілт, сыртқы кілт жəне құрылымдық кілттер; үшінші нормалы формаға келтірілген көп кестелі 
деректер қоры; кестелер арасында байланыс; бір немесе бірнеше кестеден деректерді таңдау 
үшін логикалық операцияларды қолдану; деректер қорын түрлі мəселелерін шешуде қолдану.

8) Ұялы қосымшалар: ұялы қосымшаға ыңғайлы интерфейс құру; шарт жəне цикл код 
блоктарын қолдана отырып ұялы қосымша құру.

9) 3D Модельдеу: үш өлшемді кеңістікте фон (сахна) құру; 3D-галереясын құрудағы көріністің 
(ландшафт) өзгеруі; бірінші жақтан көріністі 3D-галереясын құру.

10) Ақпараттық технологиялардың қазіргі таңдағы даму тенденциясы: ақпараттық 
технологиялардың қазіргі таңдағы даму тенденциясы:

11) Ақпараттық қауіпсіздік: ақпаратты немесе зияткерлік меншікті қорғау туралы заңдардан 
аргументтік дəлелдемелер келтіру (авторлық құқық туралы, ақпарат туралы, электрондық 
құжат жəне электрондық сандық қолтаңба туралы заңдар); электрондық сандық қолтаңбаның 
жəне сертификаттың тағайындалуы; электрондық сандық қолтаңбаны электронды үкімет 
сайтында пайдалану.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 
13. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.
14. Бағдарламада «оқыту 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, 11.2.1.4. кодында 
«11» – сынып, «2.1» – екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» – оқыту мақсатының реттік саны.

15. Білім алушыларға қойылатын мақсаттар:

1. Компьютерлік жүйелер
Оқушылар тиісті…

 10-сынып 11-сынып
1.1 Техникалық 
құралдар

10.1.1.1 перифериялық құрылғыларды қосу 
жəне баптау

11.1.1.1 ұялы құрылғылардың аппараттық 
қамтамасыз етудің негізгі компоненттерін 
атау жəне олардың қызметін түсіндіре алу 
(планшеттер, телефондар) 

1.2 Программалық 
қамтамасыз ету 

10.1.2.1 қолданбалы программалық 
қамтамасыз етудің түрлері бойынша, таратылу 
тəсілі бойынша жіктеу 

10.1.2.2 түрлі операциялық жүйелердің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін атау

11.1.2.1 операциялық жүйенің утилиттерін 
қолдану 

1.3 Ақпараттық 
қауіпсіздік 

10.1.3.1 “ақпараттық қауіпсіздік”, “құпиялылық” 
жəне “мəліметтердің біртұтастығы” түсініктерін 
сипаттау

10.1.3.2 қауіпсіздік шараларын, 
деректерді резервтік көшіру, шифрлауды, 
айнабетіндегідей көшірмелеу (зеркалирование) 
ұғымдары арқылы сипаттау

10.1.3.3 деректерді қорғау тəсілдерін қолдану 
туралы дəлел келтіру

11.1.3.1 ақпаратты немесе зияткерлік 
меншікті қорғау туралы заңдардан 
аргументтік дəлелдемелер келтіру 
(авторлық құқық туралы, ақпарат туралы, 
электрондық құжат жəне электрондық 
сандық қолтаңба туралы заңдар) 

11.1.3.2 электрондық сандық қолтаңбаның 
жəне сертификаттың міндеттерін сипаттау

11.1.3.3 электрондық сандық қолтаңбаны 
электронды үкімет сайтында пайдалану

2. Ақпараттық нысандарды құру жəне түрлендіру
Оқушылар тиісті…

10-сынып 11-сынып
2.1 Дизайн теориясы 10.2.1.1 “дизайн” жəне “қолайлылық” 

ұғымдарын түсіндіру
10.2.1.2 ақпаратты қабылдау қағидаларының 
жобада қалай жүзеге асыруға болатынын 
түсіндіру
10.2.1.3 «жақсы дизайн» қағидаларын жүзеге 
асыру (қарапайымдылық, қолайлылық 
жəне т.б.)

11.2.1.1 визуалды дизайнды түрлері 
бойынша жіктеу

11.2.1.2 веб-эргономика ерекшеліктерін 
есепке ала отырып, графикалық 
редакторда сайттың дизайн-макетін құру

2.2 Мультимедиа 10.2.2.1 берілген параметрлер бойынша 
графикалық нысанды құру (логотип, баннер, 
веб-бетке арналған батырма, текстура 
жəне т.б.)

10.2.2.2 кілттік кадрлер бойынша веб-
парактарға анимация құру

11.2.2.1 бейне түсіру мен монтаж жасаудың 
негізгі қағидаларын сақтау
11.2.2.2 өз сценариі бойынша, дыбыс, 
сурет, эффекттер жəне мəтін қосу арқылы, 
бейнеклипті монтаждау 
11.2.2.3 бейнеклиптермен жұмыс жасай-
тын программалардың мүмкіндіктерін 
салыстыру

2.3 Веб-жобалау 10.2.3.1 HTML-дің негізгі тегтері

10.2.3.2 веб-редакторда веб-парақ құру

10.2.3.3 веб-сайтқа графикалық нысандарды 
жəне анимация орналастыру (логотип, баннер 
жəне т.с.с.)

11.2.3.1 сайт конструкторнын қолдана оты-
рып веб-сайт құру

11.2.3.2 веб-парақта мультимедианы орна-
ластыру (дыбыс пен бейне)

11.2.3.3 веб-сайт құру əдістерін салыстыру 

11.2.3.4 сайтты жылжыту əдістерін сипаттау

11.2.3.5 жоба нəтижелерін жариялау жəне 
тарату үшін файл алмастыруды қолдану

2.4 Деректер қорын 
басқару жүйесіндегі 
деректер қоры

10.2.4.1 бір кестелі деректер қорын құру
10.2.4.2 деректер қорындағы деректерді 
сұрыптау жəне сүзгіден өткізу
10.2.4.3 деректерді енгізу формасын құру 
10.2.4.4 конструкторды қолданып, деректерді 
таңдауға сұраныстар құру 

10.2.4.5 алынған деректерді қолданып, 
форматталған есептер құру

10.2.4.6 алғашқы кілт деректер қорында қалай 
қолданылатынын түсіндіру

11.2.4.1 екінші реттегі кілт, сыртқы кілт жəне 
құрылымдық кілттер деректер қорында 
қалай қолданылатынын түсіндіру

11.2.4.2 үшінші нормалы формаға 
келтірілген көп кестелі деректер қорын құру 

11.2.4.3 кестелер арасында байла-
ныс орнату

11.2.4.4 деректер қорын түрлі мəселелерін 
шешуде қолдану 

11.2.4.5 бір немесе бірнеше кестеден 
деректерді таңдау үшін логикалық операци-
яларды қолдану 

3. Ақпараттық үдерістер жəне жүйелер
Оқушылар тиісті…

10-сынып 11-сынып
3.1 Ақпаратты ұсыну 10.3.1.1 растрлы суреттерді екілік санау 

жүйесінде көрсету
10.3.1.2 графикалық файлдар форматтары 
арасындағы айырмашылықты түсіндіру 
10.3.1.3 графикалық файлдарды түрлендірудің 
қажеттігін түсіндіру

11.3.1.1 дыбыстық файлдардың 
форматтары арасындағы айырмашылықты 
түсіндіру 
11.3.1.2 бейне файл форматтары 
арасындағы айырмашылықты түсіндіру 
11.3.1.3 дыбыстық жəне бейне файлдарды 
түрлендірудің жəне кодектерді қолданудың 
қажеттігін түсіндіру

3.2 Ақпараттық 
технологияның 
дамуының заманауи 
тенденциялары

10.3.2.1 
жасанды интеллект жəне эксперттік жүйелер 
туралы түсінік беру (анықтамасы, қолдану 
облысы)
10.3.2.2 эксперттік жүйелерді қолдану

11.3.2.1 ақпараттық технологияның 
дамуының заманауи тенденцияларын 
сипаттау

4. Қосымшаны құру
Оқушылар тиісті…

10-сынып 11-сынып
4.1 Ұялы қосымша 10.4.1.1 негізгі компоненттерді қолдана отырып 

ұялы қосымшаның интерфейсін құру
10.4.1.2 компоненттердің қасиеттерін қасиеттер 
терезесі арқылы жəне код блоктары көмегімен 
өзгерту 
10.4.1.3 код блоктарын қолдана отырып ұялы 
құрылғыларға қосымша құру
10.4.1.4 ұялы қосымшаны қалай орнатуға 
болатынын түсіндіру

11.4.1.1 ұялы қосымшаға ыңғайлы ин-
терфейс құру
11.4.1.2 шарт жəне цикл код блоктарын 
қолдана отырып ұялы қосымша құру
11.4.1.3 ұялы қосымшаны құрудың 
кезеңдеріне сəйкес орындау

4.2 2D/3D Модельдеу 10.4.2.1 екі өлшемді кеңістікте фондық сурет 
(сахна) құру 
10.4.2.2 ойын құрастыру үшін қолдануға 
арналған нысандар (спрайт) кескінін салу
10.4.2.3 спрайттарды басқаратын қарапайым 
скрипттар жазу
10.4.2.4 қосымшаға дыбыстық сүйемелдеу қосу
10.4.2.5 жаттықтырушы 2D мини қосымшасын 
құру

11.4.2.1 үш өлшемді кеңістікте фон 
(сахна) құру
11.4.2.2 3D-галереясын құрудағы көріністің 
(ландшафт) өзгеруінің мүмкіндіктерін 
қолдану
11.4.2.3 бірінші жақтан көріністі 
3D-галереясын құру

16. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық 
бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Информатика» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

17. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады. 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарына арналған «Информатика» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасына қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сы-
ныптарына арналған «Информатика» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 10-сынып 
Бөлімдер Тақырыптар, 

мазмұны
Оқыту мақсаттар

1 тоқсан
 Компьютерлік жүйе Перифериялық 

құрылғылар
10.1.1.1 перифериялық құрылғыларды қосу жəне баптау 

Программалық 
қамтамасыз етуді 
жіктеу 

10.1.2.1 қолданбалы программалық қамтамасыз ету түрлері бойынша, таратылу 
тəсілі бойынша жіктеу 
10.1.2.2 түрлі операциялық жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін атау

 Ақпарат қауіпсіздігі Ақпаратты қорғау 10.1.3.1 “ақпараттық қауіпсіздік”, “құпиялылық” жəне “мəліметтердің біртұтастығы” 
түсініктерін сипаттау

10.1.3.2 қауіпсіздік шараларын, деректерді резервтік көшіру, шифрлауды, 
айнабетіндегідей көшірмелеу (зеркалирование) ұғымдары арқылы сипаттау
10.1.3.3 деректерді қорғау тəсілдерін қолдану туралы дəлел келтіру

 Дизайн теориясы Веб-сайтты жобалау 10.2.1.1 “дизайн” жəне “қолайлылық” ұғымдарын түсіндіру
10.2.1.2 ақпаратты қабылдау қағидаларының жобада қалай жүзеге асыруға 
болатынын түсіндіру

 Графикалық 
нысандар 

Кодтау 10.3.1.1 растрлы суреттерді екілік санау жүйесінде көрсету
Компьютерлік 
графиканың фор-
маттары

10.3.1.2 графикалық файлдар форматтары арасындағы айырмашылықты түсіндіру 
10.3.1.3 графикалық файлдарды түрлендірудің қажеттігін түсіндіру

Логотип 10.2.2.1 берілген параметрлер бойынша графикалық нысанды құру (логотип, баннер, 
веб-бетке арналған батырма, текстура жəне т.б.)

2 тоқсан
 Сайт құрастыру Анимация 10.2.2.2 кілттік кадрлер бойынша веб-парактарға анимация құру

Веб-сайтты құру 10.2.1.3 «жақсы дизайн» қағидаларын жүзеге асыру (қарапайымдылық, қолайлылық 
жəне т.б.)
10.2.3.1 HTML-дің негізгі тегтері
10.2.3.2 веб-редакторда веб-парақ құру
10.2.3.3 веб-сайтқа графикалық нысандарды жəне анимация орналастыру (логотип, 
баннер жəне т.с.с.)

Веб-парақтағы 
графика

10.2.3.3 веб-сайтқа графикалық нысандарды жəне анимация орналастыру (логотип, 
баннер жəне т.с.с.)

3 тоқсан
 Ақпараттық 
жүйелер

Деректер қорын 
басқару жүйесіндегі 
деректер қоры

10.2.4.1 бір кестелі деректер қорын құру
10.2.4.2 деректер қорындағы деректерді сұрыптау жəне сүзгіден өткізу
10.2.4.3 деректерді енгізу формасын құру
10.2.4.4 конструкторды қолданып, деректерді таңдауға сұраныстар құру
10.2.4.5 алынған деректерді қолданып, форматталған есептер құру
10.2.4.6 алғашқы кілт деректер қорында қалай қолданылатынын түсіндіру

Эксперттік жүйелер 10.3.2.1 жасанды интеллект жəне эксперттік жүйелер туралы түсінік беру 
(анықтамасы, қолдану облысы)
10.3.2.2 эксперттік жүйелерді қолдану

 Ұялы қосымшалар Ұялы қосымшалар 
құру

10.4.1.1 негізгі компоненттерді қолдана отырып ұялы қосымшаның интерфейсін құру
10.4.1.2 компоненттердің қасиеттерін қасиеттер терезесі арқылы жəне код блоктары 
көмегімен өзгерту
10.4.1.3 код блоктарын қолдана отырып ұялы құрылғыларға қосымша құру
10.4.1.4 ұялы қосымшаны қалай орнатуға болатынын түсіндіру

4 тоқсан
 Оқыту ойындары 2D ойындарды 

құрастыру
10.4.2.1 екі өлшемді кеңістікте фондық сурет (сахна) құру
10.4.2.2 ойын құрастыру үшін қолдануға арналған нысандар (спрайт) кескінін салу
10.4.2.3 спрайттарды басқаратын қарапайым скрипттар жазу
10.4.2.4 қосымшаға дыбыстық сүйемелдеу қосу
10.4.2.5 жаттықтырушы 2D мини қосымшасын құру

2) 11-сынып 
 Бөлімдер Тақырыптар, 

мазмұны
Оқыту мақсаттар

1 тоқсан
 Компьютерлік 
жүйе

Утилиттер 11.1.2.1 операциялық жүйенің утилиттерін қолдану 
Ұялы құрылғылар 11.1.1.1 ұялы құрылғылардың аппараттық қамтамасыз етудің негізгі 

компоненттерін атау жəне олардың қызметін түсіндіре алу (планшеттер, 
телефондар)

 Ақпаратты беру 
жолдары

Дыбыстық ақпаратты 
өңдеу

11.3.1.1 дыбыстық файлдардың форматтары арасындағы 
айырмашылықты түсіндіру 
11.3.1.3 дыбыстық жəне бейне файлдарды түрлендірудің жəне 
кодектерді қолданудың қажеттігін түсіндіру

Видео ақпаратты өңдеу 11.3.1.2 бейне файл форматтары арасындағы айырмашылықты түсіндіру
11.3.1.3 дыбыстық жəне бейне файлдарды түрлендірудің жəне 
кодектерді қолданудың қажеттігін түсіндіру

11.2.2.1 бейне түсіру мен монтаж жасаудың негізгі қағидаларын сақтау

11.2.2.2 өз сценариі бойынша, дыбыс, сурет, эффекттер жəне мəтін қосу 
арқылы, бейнеклипті монтаждау 

11.2.2.3 бейнеклиптермен жұмыс жасайтын программалардың 
мүмкіндіктерін салыстыру

11.2.3.5 жоба нəтижелерін жариялау жəне тарату үшін файл 
алмастыруды қолдану

2 тоқсан
 Сайт құрастыру Сайт дизайнын құру 11.2.1.1 визуалды дизайнды түрлері бойынша жіктеу

11.2.1.2 веб-эргономика ерекшеліктерін есепке ала отырып, графикалық 
редакторда сайттың дизайн-макетін құру

Сайт құру 11.2.3.1 сайт конструкторнын қолдана отырып веб-сайт құру
11.2.3.2 веб-парақта мультимедианы орналастыру (дыбыс пен бейне)
11.2.3.3 веб-сайт құру əдістерін салыстыру

Интернетте жариялау 11.2.3.4 сайтты жылжыту əдістерін сипаттау 
11.2.3.5 жоба нəтижелерін жариялау жəне тарату үшін файл 
алмастыруды қолдану

3 тоқсан
 Шынайы 
мəселелерді 
шешу

Деректер қорын 
басқару жүйесіндегі 
жоба

11.2.4.1 екінші реттегі кілт, сыртқы кілт жəне құрылымдық кілттер дерек-
тер қорында қалай қолданылатынын түсіндіру

11.2.4.2 үшінші нормалы формаға келтірілген көп кестелі деректер 
қорын құру
11.2.4.3 кестелер арасында байланыс орнату

11.2.4.4 деректер қорын түрлі мəселелерін шешуде қолдану
11.2.4.5 бір немесе бірнеше кестеден деректерді таңдау үшін логикалық 
операцияларды қолдану
11.2.1.3 өз жобасын құру кезеңдерін сипаттау

Ұялы қосымша құру 11.4.1.1 ұялы қосымшаға ыңғайлы интерфейс құру
11.4.1.2 шарт жəне цикл код блоктарын қолдана отырып ұялы қосымша 
құру
11.4.1.3 ұялы қосымшаны құрудың кезеңдеріне сəйкес орындау

4 тоқсан
 Үшөлшемді 
редакторда жұмыс

Виртуалды тур 11.4.2.1 үш өлшемді кеңістікте фон (сахна) құру
11.4.2.2 3D-галереясын құрудағы көріністің (ландшафт) өзгеруінің 
мүмкіндіктерін қолдану
11.4.2.3 бірінші жақтан көріністі 3D-галерея құру

Ақпараттық қоғам Ақпараттық 
технологияның 
дамуының заманауи 
тенденциялары

11.3.2.1 ақпараттық технологияның дамуының заманауи тенденцияла-
рын сипаттау

Ақпараттық қауіпсіздік 11.1.3.1 ақпаратты немесе зияткерлік меншікті қорғау туралы заңдардан 
аргументтік дəлелдемелер келтіру (авторлық құқық туралы, ақпарат 
туралы, электрондық құжат жəне электрондық сандық қолтаңба туралы 
заңдар)
11.1.3.2 электрондық сандық қолтаңбаның жəне сертификаттың 
міндеттерін сипаттау
11.1.3.3 электрондық сандық қолтаңбаны электронды үкімет сайтын-
да пайдалану

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 193-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 411-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Химия» 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. «Химия» пəнін оқытудың мақсаты - білім алушыларға зат жəне олардың айналымы, 
заттар қасиеттерінің олардың құрамы мен құрылысына тəуелділігін түсіндіретін заңдар мен 
теориялар туралы білім жүйесін ұсыну, білім алушыларға химиялық үдерістердің мағынасын, 
негізгі заңдар мен заңдылықтарды түсініп, оларды шынайы өмірде қауіпсіз қолдана алуға, 
ақпаратты сыни бағалауға жəне шешім қабылдауға мүмкiндiк беру. 

3. Негізгі міндеттері:
1) заттар жəне олардың бір-бірімен əрекеттесу заңдылығы туралы білім жүйесін 

қалыптастыру ( фактілер, түсініктер, заңдар жəне теориялар); 
2) зияткерлік жəне экспериментальдық біліктер мен дағдылар түрінде 
іс-əрекеттердің танымал əдістерін жүзеге асыру тəжірибелерін қалыптастыру;
3) жаңа проблемаларды шешуде жаңа бір жағдайда бұрын меңгерілген білім жəне 

білікті өз бетімен жаңғыртуды талап ететін шығармашылық, ізденіс іс-əрекеттер тəжірибесін 
қалыптастыру, танымал іс-əрекеттер негізінде жаңа əдісін қалыптастыру;

4) қоғамның əрбір мүшесінің өмірлік проблемасын шешуге əсер ететін, «Химия» пəнінің 
жиынтық үлесі болып табылатын өзекті жəне пəндік құзіреттіліктің қалыптасуында көрінетін, 
қоршаған ортаға қарым-қатынасын көрсететін адам əрекетінің объектіге немесе қаражатқа 
құнды жəне сындарлы қарым-қатынас тəжірибесін қалыптастыру.

2-тарау. «Химия» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Химия» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта - аптасына 4 сағатты, оқу жылында 136 сағатты; 
2) 11-сыныпта - аптасына 4 сағатты, оқу жылында 136 сағатты құрайды.
5. Оқыту мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары жөнінде өзара 

ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты 
көрсететін 5 бөлімнен тұрады:

1) заттардың бөлшектері;
2) химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары;
3) химиялық реакциялардың энергетикасы;
4) химия жəне қоршаған орта;
5) химия жəне өмір.
6. «Заттардың бөлшектері» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) атомдар, иондар жəне молекулар;
2) атом құрамы мен құрылысы;
3) атомда электрондардың қозғалысы мен таралуы;
4) химиялық байланыстың түрлері.
7. «Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) периодтық заң мен периодтық жүйе;
2) заттар массасының сақталу заңы;
3) стандартты электрондық потенциалдар.
8. «Химиялық реакциялардың энергетикасы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) экзотермиялық жəне эндотермиялық реакциялар;
2) химиялық реакцияның жылдамдығы;
3) химиялық тепе-теңдік;
4) Қышқылдар мен негіздер теориялары. Электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-

теңдіктер.
9. «Химия жəне қоршаған орта» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) жер химиясы;
2) көміртек жəне оның қосылыстары.
10. «Химия жəне өмір» бөлімі «Биохимия» бөлімшесінен тұрады.
11. «Химия» оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны:

1) «Атом құрылысы. Атом – күрделі бөлшек». Масс-спектрометр; радиоактивтілік; 
энергетикалық деңгейлер жəне деңгейшелер; кванттық сандар жəне орбитальдар;

«Орташа салыстармалы атомдық массаны есептеу» тақырыбына есептер шығару; 
№ 1 көрсетілім: (анимация): «Масс-спектрометрдің жұмыс істеу принципі»; 
2) «Стехиометрия». Химияның негізгі стехиометриялық заңдары; салыстырмалы атомдық 

жəне молекулалық масса; зат мөлшері; стехиометриялық заңдар; реакция теңдеулері бойынша 
есептеулер «Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің пайыздық шығымын есептеу»;

3) «Химиялық байланыс». Ковалентті байланыс; ковалентті байланыс қасиеттері; ги-
бридтену түрлері: sp, sp2, sp3; электртерістілік жəне байланыс полярлығы; иондық байланыс; 
валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу теориясы; металдық байланыс; кристалдық тор-
лар; молекулааралық күштер.

№ 1 зертханалық тəжірибе: «Ковалентті байланысты заттардың (N2, О2, алмаз) модельдерін 
құрастыру».

4) «Периодтылық». Период жəне топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары; период жəне топта қосылыстардың қышқылды-негіздік қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары; периодтар жəне топтарда қосылыстардың тотығу-тотықсыздану қасиеттерінің 
өзгеру заңдылықтары.

5) «Органикалық химияға кіріспе». Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы; 
функционалдық топтар; гомологтық қатар; алифатты қосылыстардың IUPAC номенклатурасы; 
изомерия түрлері; алкандар; алкандардың жану өнімдері; алкандардың бос-радикалды орын-
басу реакциясы механизмі; галогендеу; мұнай, құрамы, өңдеу əдістері жəне мұнай өнімдері; 

№2 зертханалық тəжірибе: «Органикалық заттар молекулаларының модельдерін 
құрастыру»;

«Жану өнімдері бойынша заттардың формулаларын анықтау» тақырыбына есептер шығару.
6) «Термодинамикаға кіріспе». Ішкі энергия жəне энтальпия; Гесс заңы жəне оның салдары; 

Гиббстің бос энергиясы; Энтропия;
№ 1 практикалық жұмыс: «Бейтараптану реакциясының жылу эффектісін анықтау»;
 «Гесс заңы жəне оның салдарын қолдану» тақырыбына есептер шығару. 
7) «Кинетика». Химиялық реакция жылдамдығы; концентрацияның реакция жылдамдығына 

əсері; қысымның реакция жылдамдығына əсері; температураның реакция жылдамдығына 
əсері; «Вант -Гофф ережесі»; катализ;

«Əрекеттесуші массалар заңы» тақырыбына есептер шығару;
№ 2 практикалық жұмыс: «Химиялық реакция жылдамдығына əртүрлі факторлардың 

əсерін зерттеу»;
№ 3 зертханалық тəжірибе: «Реакция жылдамдығына əртүрлі катализаторлар əсерінің 

тиімділігін зерттеу».
8) «Химиялық тепе-теңдік». Химиялық тепе-теңдік; химиялық 
тепе-теңдікке əсер ететін факторлар; Ле-Шателье-Браун принципі; тепе-теңдік константасы; 

өнеркəсіптік процестердегі химиялық тепе-теңдік;
№ 4 зертханалық тəжірибе: «Əртүрлі факторларлардың динамикалық тепе теңдік күйіне 

əсерін зерделеу»;
«Тепе-теңдік константасын мен тепе-теңдік күйдегі концентрацияларды табу» тақырыбына 

есептер шығару.
9) «Алкендер». Алкендердің құрамы, құрылымы жəне реакцияға түсу қабілеті; стереоизо-

мерия (цис-транс немесе E-Z); алкендердің қосылу реакциялары; полимеризация;
№ 5 зертханалық тəжірибе: «Байланыстың қанықпағандығына сапалық реакция».
10) «Тотығу-тотықсыздану  реакциялары». Тотығу-тотықсыздану  үдерістері ; 

электрохимиялық потенциалдар қатары; гальваникалық элементтер; электролиз;
№ 3 практикалық жұмыс: «Металдардың электрохимиялық кернеу қатарын құрастыру».
11) «Спирттер». Спирттердің жіктелуі жəне химиялық қасиетттері; 
этил спиртін өнеркəсіптік өндіру;
№ 6 зертханалық тəжірибе: «Спирттердің судағы ерігіштігі, жануы, бір атомды жəне 

көпатомды спирттерге сапалық реакциялар»;
№2 көрсетілім: «Глюкозаны ашыту арқылы этил спиртін алу».
12) «Галогеналкандар». Галогеналкандарды алу; галогеналкандардың нуклеофильді орын-

басу реакциялары; галогеналкандардың элиминирлеу реакциялары. 
13) «Аналитикалық əдістер». Заманауи зерттеулердегі аналитикалық əдістер; хромато-

графия; масс-спектрометрия;
№ 7 зертханалық тəжірибе: «Қағаз хроматографиясы».
14) «17-топ элементтері». Галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары; галогендердің 

тотығу-тотықсыздану қасиетттері; сулы ерітіндідегі галогенид иондарын анықтау; галогендер 
жəне олардың қосылыстарының қолданылуы;

№ 8 зертханалық тəжірибе: «Галогендер қасиеттерін зерттеу жəне сулы ерітіндідегі га-
логенид иондарын анықтау». 

15) «2 (ІІ)-топ элементтері». 2 (ІІ)-топ элементтерінің физикалық қасиеттері; 2 (ІІ)-топ 
элементтерінің химиялық қасиетттері; табиғи карбонаттар;

№ 9 зертханалық тəжірибе: «2 (ІІ)-топ элементтері жəне оның қосылыстары қасиеттерін 
зерделеу»; 

№4 практикалық жұмыс: «Эксперименттік есептер шығару».
12. «Химия» оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) «14-топ элементтері». 14 (ІV)-топ элементтері қасиеттерінің өзгеруі; 
14 (ІV) топ элементтері жəне олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері;
14 (ІV)-топ элементтері оксидтерінің қасиеттері; жай заттардың табиғатта таралу түрлері 

жəне алыну əдістері;
№ 1 зертханалық тəжірибе: «Қорғасын, қалайы жəне олардың қосылыстарының химиялық 

қасиеттері»;
2) «Азот жəне күкірт». Азот молекуласы құрылысының ерекшеліктері мен қасиеттері; ам-

миак жəне аммоний тұздары; аммиакты өнеркəсіпте алу;
 азотты тыңайтқыштардың өнеркəсіптік алынуы; азот оксидтері жəне нитраттарының 

қоршаған ортаға экологиялық əсері; күкірттісутек жəне сульфидтер; күкірт диоксидінің қоршаған 
ортаға əсері жəне қолданылуы; күкірт қышқылын алудың жанасу əдісі;

№ 2 зертханалық тəжірибе: «Аммоний ионына сапалық реакция»;
№ 1 көрсетілім: «Күкірт жəне азот қышқылдарының тотықтырғыш қасиеттері». 
3) «Қышқыл жəне негіз ерітінділері». Қышқыл-негіздік теория; судың иондық көбейтіндісі; 

сутектік көрсеткіш; қышқыл жəне негіздер күші; диссоциациялану дəрежесі; буферлі ерітінділер; 
қышқылды-негіздік титрлеу;

№ 1 практикалық жұмыс: «Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу».
4) «Циклді қосылыстардың номенклатурасы жəне изомериясы». Ароматты жəне 

гетероциклді қосылыстар үшін IUPAC номенклатурасы; Ассимметриялық көміртегі атомы; 
кеңістіктік изомерлер.

5) «Карбонилді қосылыстар». Карбонильді қосылыстардың құрылысы жəне номенкла-
турасы; альдегидтер жəне кетондардың алынуы; альдегидтер жəне кетондардың тотығу, 
нуклеофильді орынбасу реакциялары; карбон қышқылдарының қасиеттері; этерификация 
реакциясы; күрделі эфирлер жəне сабын;

№ 3 зертханалық тəжірибе: «Сірке қышқылының қасиеттерін тану»;
№ 4 зертханалық тəжірибе: «Күрделі эфирлердің алынуы жəне қасиеттері».
6) «Ауыспалы металдар». Ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы;
кешенді қосылыстар; ауыспалы металдардың биологиялық ролі.;
 № 5 зертханалық тəжірибе: «Ауыспалы металдардың кешенді иондарының қасиеттері».
7) «Ароматты қосылыстар қатары». Бензол молекуласының құрылысы;
бензол жəне оның гомологтарын алу; бензол жəне оның гомологтарының химиялық 

қасиеттері;
№ 6 зертханалық тəжірибе: «Бензол молекуласының моделін құрастыру».
8) «Аминдер жəне аминқышқылдары». Аминдердің жіктелуі жəне номенклатурасы; 

аминдердің физикалық, химиялық қасиеттері жəне алынуы; аминқышқылдарының құрамы, 
құрылысы, биологиялық ролі; аминқышқылдардың физикалық жəне химиялық қасиеттері; 
пептидтік байланыс; нəруыздардың түзілуі; 

№ 7 зертханалық тəжірибе: «Аммиак жəне аминдер молекуласының модельдерін 
құрастыру»;

№ 8 зертханалық тəжірибе: «Аминқышқылы молекуласының модельдерін құрастыру жəне 
ассиметриялы көміртек атомын анықтау»; 

№ 9 зертханалық тəжірибе: «Аминқышқылдар қасиеттері». 
9) «Синтетикалық полимерлер». Жоғары молекулалы қосылыстар; полимерлену реакциясы; 

поликонденсация реакциялары; полиамидтер мен полиэфирлер; пластиктердің қолданылуы 
жəне қоршаған ортаға əсері; 

№ 10 зертханалық тəжірибе: «Полимерлену реакциясы»;
№ 2 практикалық жұмыс: «Пластмассаларды жəне талшықтарды тану».
10) «Жаңа заттарды жəне материалдарды өндіру». Жаңа материалдарды əзірлеу жəне 

құру; физиологиялық белсенді табиғи жəне синтетикалық қосылыстар; дəрілік препараттар-
ды синтездеу жəне өндіру; нанотехнология; нанокөміртекті бөлшектердің құрылымы; жаңа 
полимерлерді алу; жаңа материалдардың практикалық мəні.

11) «Металдар өндірісі». Металдар жəне құймаларды алу ; Электролизді өнеркəсіпте 
қолдану; химиялық өндірістің ғылыми принциптері; металл өндірісі кезіндегі қоршаған ортаны 
қорғау проблемалары;

№ 11 зертханалық тəжірибе: «Металл бұйымдарды гальваникалық қаптау».
12) «Тірі ағза химиясы». Көмірсулардың жіктелуі жəне құрылысы; көмірсулардың құрылысы, 

қасиеттері жəне қолданылуы; нəруыздар; нəруыз молекулаларының құрылымы; полипеп-
тидтер құрылымын анықтау; ферменттер ролі жəне қолданылуы; ДНҚ құрылымы; ATФ жəне 
энергия; биологиялық маңызды металдар; қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы; 
ауыр металдардың нəруыздарға əсері; 

№ 13 зертханалық тəжірибе: «ДНҚ моделін жасау» ATФ жəне энергия Биологиялық 
маңызды металдар Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы Ауыр металдардың 
нəруыздарға əсері;

№ 12 зертханалық тəжірибе: «Альдегидоспирт ретінде глюкозаның химиялық қасиеттері. 
Крахмалға сапалық реакция»;

№ 3 практикалық жұмыс: «Денатурация жəне ақуыздардың түсті реакциялары».
13) «Органикалық синтез». Органикалық қосылыстардағы негізгі функционалдық топтар; 

органикалық заттардың генетикалық байланысы; 
№ 4 практикалық жұмыс: «Экспериментальды есептер шығару».
14) «Жасыл химияның 12 принципі». Атмосфера, гидросфера, литосфераның ластануы; 

Жердің озон қабатының бұзылуы; Ғаламдық жылыну.
3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

13. Бағдарламада «оқыту мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. 
Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім жəне бөлімше ретін, 
төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодында 
«10»-сынып, «2.1» – екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» - оқыту мақсатының реттік саны.

1. Заттардың бөлшектері
Білім алушылар жасай алады…

10-сынып 11-сы-нып
1.1 Атомдар, молеку-
лалар жəне иондар

10.1.1.1 - химияның негізгі стехиометриялық заңдарының тұжырымдамасын, 
қолдану аясын атау: зат массасының сақталу заңы, көлем қатынастар заңы, 
Авогадро заңы; 
10.1.1.2 - «салыстырмалы атомдық масса», «салыстырмалы молекулалық масса» 
жəне «молярлық масса» ұғымдарының физикалық мəнін түсіндіру;
10.1.1.3 - зат мөлшері шамасын жəне стехиометриялық заңдарды қолданып 
есептеулер жүргізу

1.2 Атомның құрамы 
мен құрылысы 

10.1.2.1 - «нуклидтер» мен «нуклондар» ұғымының мағынасын түсіндіру;
10.1.2.2 - қоспадағы химиялық элементтің табиғи изотоптарының орташа салы-
стырмалы атомдық массаларын есептеу;
10.1.2.3 - масс-спектрометрдің негізгі бөліктерін атау жəне олардың функция-
сын сипаттау; 
10.1.2.4 - қарапайым масс спектрді заттардың салыстырмалы атомдық жəне салы-
стырмалы молекулалық массасын анықтау үшін интерпретациялау; 
10.1.2.5 - радиоактивтіліктің табиғатын жəне радиоактивті изотоптарды қолдануды 
түсіндіру;
10.1.2.6 - изотоптардың ядросы тұрақтылығын анықтау үшін химиялық 
элементтердің атом ядроларындағы протон/нейтрон қатынасы қисығын қолдану;
10.1.2.7 - ядролық реакциялар теңдеулерін құрастыру

1.3 Атомда 
электрондардың 
қозғалысы мен 
таралуы

10.1.3.1 - квант сандарының сипаттамасы мен мəндерін атау;
10.1.3.2 - электрон орбитальдарын толтыру үшін минимальді энергия принципі, 
Паули принципі, Хунд ережесін қолдану;
10.1.3.3 - s-, p-, d-, f- орбитальдарының пішінін ажырату;
10.1.3.4 - алғашқы 36 химиялық элементтің электрондық конфигурациясын жазу

1.4 Химиялық 
байланыстың түрлері 

10.1.4.1 - донор-акцепторлы жəне алмасу механизмі бойынша ковалентті 
байланыстың түзілуін түсіндіру;
10.1.4.2 - қос жəне үш еселі байланыстың түзілуін түсіндіру;
10.1.4.3 - ковалентті байланыстың қасиеттерін сипаттау;
10.1.4.4 - əртүрлі гибридтелу түрлерін түсіндіру;
10.1.4.5 - заттың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байланысын түсіндіру;
10.1.4.6 - атомдардың электртерістілік ұғымының физикалық мəнін түсіндіру жəне 
оның негізінде химиялық байланыстың түрін болжау;
10.1.4.7 - ковалентті байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен айқыштар» диа-
граммасын құрастыру;
10.1.4.8 - иондық байланыстың қарама-қарсы зарядталған иондардың 
электростатикалық тартылуы нəтижесінде түзілетіндігін түсіну;
10.1.4.9 - ионды байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен айқыштар» диа-
граммасын құрастыра алу;
10.1.4.10 - молекулалардың жəне иондардың кеңістіктік пішінін жорамалдау үшін 
электрон жұптарының тебісу теориясын қолдану;
10.1.4.11 - металдық байланыстың табиғатын жəне оның металдардың физикалық 
қасиеттеріне əсерін түсіндіру;
10.1.4.12 - сутекті байланыстың түзілу механизмін түсіндіру;
10.1.4.13 - кристалл тор типтері жəне байланыс түрлері əртүрлі қосылыстардың 
қасиеттерін болжау; 
10.1.4.14 - молекулааралық өзара əсерлесу табиғатын түсіндіру;
10.1.4.15 - инструменталды талдау əдістердің қолданылу аймақтарын атау;
10.1.4.16 - қағаз хроматографиясы əдісімен заттарды бөлу принципін сипаттау 
жəне бөлінетін компоненттің сіңіру коэффициентін есептеу;
10.1.4.17 - заттың молекулалық жəне құрылымдық формулаларын анықтау үшін 
қарапайым масс-спектрді талдау

2. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары
Білім алушылар жасай алады...

10-сынып 11-сынып
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10.2.1.1 - химиялық элемент атомдарының 
қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарының 
сипаттау: радиусы, иондану энергиясы, 
электронтартқыштық, электртерістілік 
жəне тотығу дəрежесі; 
10.2.1.2 - период жəне топ бойынша 
химиялық элементтердің оксидтерінің, 
гидроксидтерінің жəне сутекті 
қосылыстарының қышқылдық-негіздік 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын 
түсіндіру;
10.2.1.3 - периодтар жəне топтарда 
бойынша химиялық элементтердің 
қосылыстарының тотығу-тотықсыздану 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжау;
10.2.1.4 - периодтық кестеде орналасуы 
бойынша химиялық элементтердің жəне 
олардың қосылыстарының қасиеттерін 
болжау;
10.2.1.5 - топ бойынша галогендердің 
физикалық жəне химиялық қасиеттерінің 
өзгеру заңдылықтарын түсіндіру; 
10.2.1.6 - галогендердің тотығу-
тотықсыздану реакция теңдеулерін 
құрастыр;
10.2.1.7 - галогенид-иондарды тəжірибе 
жүзінде анықтауды жоспарлау жəне 
анықтау; 
10.2.1.8 - хлордың суды залалсыз-
дандыруда қолдануын түсіндіру жəне 
осы процестің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау;
10.2.1.9 - галогендер жəне олардың 
қосылыстарының физиологиялық ролін 
анықтау;
10.2.1.10 - 2 (ІІ) топ элементтерінің 
физикалық қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтарын түсіндіру; 
10.2.1.11 - 2 (ІІ) топэлементтерінің 
химиялық қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтарын түсіндіру;
10.2.1.12 - сілтілік-жер металдардың 
маңызды қосылыстарының қолданылу 
аясын атау;
10.2.1.13 - 2 (ІІ) топ металдары катионда-
рын сапалық анықтауды жоспарлау жəне 
оны тəжірибе жүзінде жасау;
10.2.1.14 - табиғаттағы карбонаттар 
айналымының схемасын құру жəне 
олардың қолданылу аймағын атау

11.2.1.1 - 14 (ІV) топ элементтерінің физикалық жəне химиялық 
қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру;
11.2.1.2 - 14 (ІV) элементтерінің жəне олардың қосылыстарының 
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
11.2.1.3 - 14 (ІV) топэлементтерінің +2 жəне +4 тотығу дəрежелі 
оксидтерінің қасиеттерін түсіндіре алу;
11.2.1.4 - 14 (ІV) топ элементтерінің сулы ерітіндідегі +2 жəне +4 
тотығу дəрежелі қосылыстардың салыстырмалы тұрақтылығын 
болжау;
11.2.1.5 - 14 (ІV) топ элементтерінің жай заттары жəне химиялық 
қосылыстарының алыну əдістерін сипаттау;
11.2.1.6 - 14 (ІV) топ элементтерінің жəне оның қосылыстарының тара-
луы жəне қолданылуы туралы мəліметтерді талдау;
11.2.1.7 - азот молекуласының химиялық белсенділігінің төменділігін 
түсіндіру;
11.2.1.8 - аммоний ионындағы байланыстардың түзілу механизмін 
түсіндіру;
11.2.1.9 - газ тəрізді аммиактың жəне оның сулы ерітіндісінің 
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру; 
11.2.1.10 - аммиакты өнеркəсіпте өндірудің (Габер процесі) ғылыми 
принциптерін түсіндіру;
11.2.1.11 - азот тыңайтқыштары өндірісі үдерісін түсіндіру;
11.2.1.12 - азот оксидтерінің атмосфераға, нитраттардың топыраққа 
жəне су ресурстарына əсерін талдау;
11.2.1.13 - азот қосылыстарының қоршаған ортаға əсерін азайту 
мəселелерін шешудің жолдарын ұсыну;
11.2.1.14 - күкіртсутектің тотықсыздандырғыш қасиеттерін түсіндіру;
11.2.1.15 - сульфид-ионының сапалық реакциясын білу;
11.2.1.16 - атмосфераның күкірт диоксидімен ластану көздерін жəне 
қышқыл жаңбырдың түзілу мəселелерін атау; 
11.2.1.17 - тағам өнеркəсібінде күкірт (IV) оксидін қолданылу 
аймағын атау;
11.2.1.18 - күкірт қышқылын жанасу əдісімен алу процесін түсіндіру;
11.2.1.19 - күкірт қышқылын өнеркəсіптік өндірудің ғылыми 
принциптерін түсіндіру;
11.2.1.20 - күкірт қышқылының қолдану аймағын атау;
11.2.1.21 - Ti –Сu атомдарының электрондық құрылысы негізінде 
қандай металдар ауыспалы болатындығын түсіндіру;
11.2.1.22 - ауыспалы элементтер айнымалы тотығу дəрежесін 
көрсететінін білу;
11.2.1.23 - атомдар құрылысы негізінде ауыспалы металдардың 
физикалық жəне химиялық қасиеттерін түсіндіру;
11.2.1.24 - кешенді қосылыстың құрылымын сипаттау;
11.2.1.25 - ауыспалы металдардың кешен түзу реакцияларын, оның 
шінде мыс (+2) кешендерінің, темір (+2, +3) кешендерінің сумен жəне 
аммиакпен реакцияларын сипаттау жəне олардың түсін білу;
11.2.1.26 - ауыспалы металдардың кешенді қосылыстарының 
химиялық қасиеттерін сипаттау; 
11.2.1.27 - гемоглобин құрамында темір (+2) кешенінің болатынын 
түсіндіру жəне оттегін тасымалдаудағы оның ролін түсіну;
11.2.1.28 - иіс газымен улану қалай жүретіндігін түсіндіру жəне 
алғашқы көмек көрсету əдісін сипаттау

(Жалғасы 42-бетте) 
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10.2.2.1 - қалыпты жəне стандартты 
жағдайда «молярлық концентрация», 
«молярлық көлем» шамаларын қолданып 
есептеулер жүргізу;
10.2.2.2 - бастапқы заттардың белгiлi 
зат мөлшерлері (массалары, көлемдері, 
бөлшек сандары) бойынша реакцияға 
қатысқан заттардың бiреуi артық 
мөлшерде жəне құрамында белгілі үлесте 
қоспалары бар болған жағдайда реакция 
өнiмдерiнiң зат мөлшерлерін (массаларын, 
көлемдерін, бөлшек сандарын) есептеу; 
10.2.2.3 - теориялық мүмкіндікпен 
салыстырғандағы реакция өнімінің 
шығымын пайызбен есептеу;
10.2.2.4 - элементтердің белгілі массалық 
үлестері жəне олардың буларының 
салыстырмалы тығыздығы бойынша 
органикалық заттардың қарапайым жəне 
молекулалық формуласын шығару

11.2.2.1 - параллель жүретін реакциялар теңдеулері бойынша есеп-
тер шығару;
11.2.2.2 - тізбектеле жүретін реакция теңдеулері бойынша есеп-
тер шығару;
11.2.2.3 - олеумнің түзілуіне жəне сұйытылуына есептер шығару;
11.2.2.4 - орынбасу реакциялары теңдеулері бойынша есептер 
шығару
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10.2.3.1 - электронды баланс əдісімен 
тотығу-тотықсыздану реакциясы 
теңдеулерін құрастыру; 
10.2.3.2 - жартылай иондық реакция 
əдісімен тотығу – тотықсыздану реакция 
теңдеулерін құрастыру;
10.2.3.3 - «стандартты электродтық потен-
циал» ұғымын түсіндіру;
10.2.3.4 - сулы ерітіндідегі химиялық 
реакциялардың жүру мүмкіндігін болжау 
үшін стандартты электродтық потенциал-
дар кестесін қолдану;
10.2.3.5 - гальваникалық элементті 
химиялық реакция энергиясын электр 
энергиясына айналдыратын құрылғы 
есебінде түсіну;
10.2.3.6 - гальваникалық элементтің 
жұмыс принципін түсіндіру;
10.2.3.7 - аккумуляторларды зарядтау 
жəне разрядтау процесін сипаттау;
10.2.3.8 - электролиз процесінің мəнін 
сипаттау;
10.2.3.9 - электродтардағы электролиз 
өнімдерін болжау үшін эмпирикалық 
ережелерді қолдану

11.2.3.1 - металдарды алудың маңызды əдістерін талдау: гидроме-
таллургия, пирометаллургия, электрометаллургия жəне олардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау;
11.2.3.2 - ғылымда, техникада жəне тұрмыста қолданылатын маңызды 
құймалардың құрамын білу: шойын, болат, жез, қола, мельхиор, 
дюралюминий; 
11.2.3.3 - шойын жəне болатты алу əдістерін жəне қасиеттерін си-
паттау;
11.2.3.4 - металдарды электролизбен алу əдісін түсіндіру;
11.2.3.5 - гальваностегия, гальванопластика процестерін ажырату;
11.2.3.6 - коррозиядан қорғау жəне декоративті мақсаттар үшін 
гальваникалық жабындарды қолдану принциптерін зерделеу;
11.2.3.7 - химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптерін атау;
11.2.3.8 - материалдарды екіншілік қайта өңдеудің қажеттілігін 
негіздеу;
11.2.3.9 - металлургия өнеркəсібінің экологиялық 
проблемаларын түсіндіру

2. Химиялық реакциялар энергетикасы 

Білім алушылар жасай алады...
10-сынып 11-сынып

3.1 
Экзотермиялық 
жəне 
эндотермия-лық 
реакциялар

10.3.1.1 - ішкі энергия жəне энтальпия өзгерістер жылу 
эффектісі болып табылатындығын түсіну 
10.3.1.2 - химиялық реакциялар - байланыстардың 
үзілуі мен жаңа байланыстардың түзілу процесін 
қамтитындығын түсіну;
10.3.1.3 - реакцияның энтальпия өзгерісін тəжірибе 
жүзінде анықтау жəне оны анықтамалық деректер 
негізінде есептеу;
10.3.1.4 - Гесс заңының физикалық мəнін түсіндіру жəне 
оны химиялық реакцияның энтальпия өзгерісін есептеу 
үшін қолдана алу;
10.3.1.5 - энтропияны жүйенің ретсіздік өлшемі ретінде 
түсіндіру жəне оны анықтамалық деректер бойынша 
есептеу;
10.3.1.6 - Гиббстің бос энергия өзгерісін түсіндіру жəне 
анықтамалық деректер арқылы есептеу;
10.3.1.7 - термодинамикалық мəндер бойынша 
реакцияның өздігінен жүру бағытын болжау

3.2 Химиялық 
реакциялардың 
жылдамдығы

10.3.2.1 - гомогенді жəне гетерогенді реакциялар үшін 
жылдамдық өрнегін білу;
10.3.2.2 - қарапайым реакциялардың орташа 
жылдамдығына есептеулер жүргізу;
10.3.2.3 - реакциялар үшін əрекеттесуші массалар 
заңының қолданылатындығын түсіндіру;
10.3.2.4 - əрекеттесуші массалар заңы бойынша есепте-
улер жүргізу;
10.3.2.5 - химиялық реакция жылдамдығына қысымның 
əсерін түсіндіру;
10.3.2.6 - химиялық реакция жылдамдығына 
температураның əсерін тəжірибе жүзінде зерделеу;
10.3.2.7 - химиялық реакция жылдамдығына 
концентрацияның əсерін тəжірибе жүзінде зерделеу;
10.3.2.8 - Вант-Гофф ережесі бойынша есептеулер 
жүргізу;
10.3.2.9 - химиялық реакция жылдамдығына температура 
əсерін түсіндіру үшін Максвелл-Больцман таралу қисығын 
жəне белсендіру энергиясын қолдану; 
10.3.2.10 - «белсендіру энергиясы» ұғымының физикалық 
түсіндіру;
10.3.2.11 - катализ процесінің мəнін түсіндіру;
10.3.2.12 - гомогенді жəне гетерогенді катализді ажырату;
10.3.2.13 - катализаторлардың əсер ету механизмін 
түсіндіру; 
10.3.2.14 - сутек пероксидінің айырылу жылдамдығына 
əртүрлі катализаторлардың əсерін тəжірибе жүзінде 
зерделеу

3.3 Химиялық 
тепе-теңдік

10.3.3.1 - химиялық тепе-теңдіктің динамикалық сипатын 
түсіндіру;
10.3.3.2 - химиялық тепе-теңдікке температура, концен-
трация жəне қысым өзгерісінің əсерін болжау;
10.3.3.3 - не себепті катализатор тепе-теңдіктің тез ор-
науына əсер ететінін, бірақ ығысуына əсер етпейтіндігін 
түсіндіру;
10.3.3.4 - əр түрлі факторлардың тепе-теңдіктің ығысуына 
əсерін тəжірибе жүзінде зерттеу;
10.3.3.5 - реакция үшін тепе-теңдік константасының 
өрнегін құру;
10.3.3.6 - тепе-теңдік константасына əр түрлі 
факторлардың əсерін болжау;
10.3.3.7 - тепе-теңдік константасына қатысты есептерді 
шығару; 
10.3.3.8 - Габер процесі мысалында химиялық 
өнеркəсіптегі өнімнің шығымын арттыруда химиялық тепе-
теңдіктің ығысу ролін түсіндіру

3.4 Қышқылдар 
мен негіздер 
теориясы. 
Электролиттер 
ерітінділеріндегі 
иондық тепе-
теңдіктер

 11.3.4.1 - Аррениус, Льюис жəне Бренстед-Лоури теорияларын 
жəне олардың қолдану шектерін сипаттау жəне түсіну;
11.3.4.2 - судың иондық көбейтіндісін білу;
11.3.4.3 - сутектік көрсеткішті lg[H+] ретінде түсіну жəне 
ерітіндінің рН-ін концентрацияға [Н+] жəне кері түрлендіру;
11.3.4.4 - күшті қышқыл жəне күшті негіздің pH-ін есептеу;
11.3.4.5 - əлсіз қышқылдар мен негіздердің сулы ерітіндіде дис-
социациялануын түсіндіру;
11.3.4.6 - əлсіз қышқылдар мен негіздердің диссоциациялану 
константасының өрнегін жаза алу 
11.3.4.7 - буферлі ерітінділердің əсер ету принципін түсіндіру;
11.3.4.8 - буферлі ерітінділердің қолдану аймағын атау;
11.3.4.9 - қышқыл-негіздік титрлеудің мəнін түсіну;
11.3.4.10 - күшті негізді күшті қышқылмен титрлеуді жүргіз;
11.3.4.11 - титрлеу нəтижесі бойынша есептеулер жүргізу

4. Химия жəне қоршаған орта 

Білім алушылар жасай алады...
10-сынып 11-сынып
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11.4.1.1 - «Жасыл химияның» 12 принципін атау жəне оны түсіндіру;
11.4.1.2 - атмосфера, гидросфера жəне литосфераның ластану масшта-
бын түсіндіру; 
11.4.1.3 - озон қабатының бұзылу себептерін зерделеу;
11.4.1.4 - «парникті эффектінің» салдарларын болжау; 
11.4.1.5 - «парникті эффектінің» жəне озон қабатының бұзылу мəселелерін 
ажырату;
11.4.1.6 - ғаламдық мəселелерді шешудің
 жолдарын бағалау
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10.4.2.1 - органикалық химия - 
бұл көмірсутектер жəне олардың 
туындыларының химиясы деп түсіну; 
10.4.2.2 - көмірсутектердің эмпирикалық, 
молекулалық, құрылымдық жəне 
кеңістіктік формулаларын ажырату;
10.4.2.3 - функционалдық топтар бойын-
ша органикалық қосылыстардың негізгі 
кластарын ажырату;
10.4.2.4 - гомологтық қатардың 
қалыптасуын жəне оның өкілдері 
қасиеттерінің ұқсастығын түсіндіру; 
10.4.2.5 - қосылыстардың құрылымдық 
формуласын құру жəне оларды IUPAC 
номенклатурасы бойынша атау; 
10.4.2.6 - изомерия түрлерін атау жəне 
изомерлер формулаларын құрастыру: 
құрылымдық, байланыстың орны бой-
ынша, функционалдық топтар жəне 
классаралық изомерлер;
10.4.2.7 - əр түрлі алкандардың жану 
процесін зерттеу
 жəне олардың отын ретінде қолдануын 
түсіндіру; 
10.4.2.8 - алкандардың жану өнімдерін 
жəне қоршаған ортаға экологиялық сал-
дарын бағалау;
10.4.2.9 - берілген жану өнімдері бой-
ынша заттың молекулалық формула-
сын анықтау;
10.4.2.10 - алкандардың галогенде-
ну реакциясы мысалында орынбасу 
реакциясының бос радикалды механизмін 
түсіндіру;
10.4.2.11 - алкандардың галогендеу реак-
ция теңдеулерін құру;
10.4.2.12 - мұнайды фракциялау процесін 
жəне фракциялардың қолдану аясын 
түсіндіру;
10.4.2.13 - термиялық жəне катализдік 
крекинг 
процесін түсіндіру;
10.4.2.14 - «қанықпағандық» терминін 
жəне оның қосылыстың қасиеттеріне 
əсерін түсіндіру;
10.4.2.15 - алкендердің қанықпағандығын 
тəжірибе жүзінде дəлелдеу; 
10.4.2.16 - цис- жəне транс- изомерлер 
молекулаларының модельдерін құру 
жəне оны стереоизомерияның бір түрі 
ретінде түсіну;
10.4.2.17 - электрофильді жəне 
нуклеофильді бөлшектерді ажырату;
10.4.2.18 - алкендер үшін электрофильді 
қосылу реакциясы механизмін түсіндіру; 
10.4.2.19 - асимметриялы алкендерге 
қосылу реакциясының өнімдерін болжау;
10.4.2.20 - қосылу реакциялары 
теңдеулерін құру: галогендеу, гидратаци-
ялау, гидрогалогендеу;
10.4.2.21 - полимерлеу реакциясының 
мəнін түсіндіру;
10.4.2.22 - химиялық реагенттерге қатысы 
бойынша пластиктердің салыстырмалы 
инерттілігін тəжірибе жүзінде дəлелдеу; 
10.4.2.23 - полиэтилен өндірісі процесінің 
схемасын құру;
10.4.2.24 - полиалкендердің қолдану 
аймағын атау жəне олардың өнімдерін 
қайта өңдеудің маңыздылығын бағалау;
10.4.2.25 - спирттерді функционалдық 
топтардың орналасуы жəне гидроксил 
тобының саны бойынша жіктеу;
10.4.2.26 - молекуладағы атомдардың 
өзара əсері негізінде спирттердің 
химиялық қасиеттерін түсіндіру;
10.4.2.27 - біратомды жəне көпатомды 
спиртттерге сапалық реакция жүргізу;
10.4.2.28 - этанолды этиленді гидратаци-
ялау жəне глюкозаны ашыту арқылы алу 
реакциясының теңдеулерін құрастыру;
10.4.2.29 - этанолды алу əдістерінің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін 
бағалау;
10.4.2.30 - спирттердің адам ағзасына 
уытты əсерін зерделеу;
10.4.2.31 - галогеналкандарды алу 
реакциясының радикалды механизімін 
түсіндіру; 
10.4.2.32 - галогеналкандардың əсеріне 
байланысты қоршаған ортада туындаған 
мəселелерді айқындау;
10.4.2.33 - нуклеофильді реагенттермен 
галогеналкандардың реакция теңдеулерін 
құрастыру;
10.4.2.34 - галогеналкандардың 
нуклеофильді орынбасу реакциясының 
механизмін түсіндіру;
10.4.2.35 - элиминирлеу реакциясының 
механизмін түсіндіру

11.4.2.1 - IUPAC номенклатурасы бойынша циклді, аро-
матты жəне гетероциклді қосылыстарды атау;
11.4.2.2 - геометриялық изомерлердің (E-Z) құрылымдық 
формуласын құрастыру;
11.4.2.3 - қосылыстардағы ассимметриялық көміртегі 
атомын анықтау;
11.4.2.4 - альдегидтер жəне кетондардың функциональды 
топтарының құрылысын сипаттау;
11.4.2.5 - альдегидтер жəне кетондардың құрылымдық 
формулаларын құрастыру жəне оларды IUPAC бой-
ынша атау;
11.4.2.6 - альдегидтер жəне кетондарды алудың түрлі 
əдістерін түсіндіру;
11.4.2.7 - альдегидтер жəне кетондарды тəжірибе жүзінде 
анықтау;
11.4.2.8 - альдегидтер жəне кетондардың тотығу жəне 
тотықсыздану реакцияларының теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.9 - альдегидтер жəне кетондардың нуклеофильді 
қосылу реакциясына мысалдар келтіру; 
11.4.2.10 - карбон қышқылдарының физикалық 
қасиеттерін жəне алыну жолдарын түсіндіру;
11.4.2.11 - карбон қышқылдарының химиялық қасиеттерін 
сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.12 - этерификация реакциясының 
механизмінсипаттау;
11.4.2.13 - карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, са-
бын, синтетикалық жуғыш заттар жəне биодизельді 
отындардың қолданылу аймағын атау;
11.4.2.14 - бензол молекуласының құрылымын түсіндіру;
11.4.2.15 - бензол жəне оның гомологтарын алу реакция-
ларын құрастыру;
11.4.2.16 - электрондардың делокализациясы тұрғысынан 
бензол молекуласындағы байланыстардың түзілу энер-
гиясын түсіндіру;
11.4.2.17 - бензол жəне оның гомологтарына тəн қосылу 
реакцияларының теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.18 - бензолды нитрлеу жəне галогендеу 
реакциясының механизмін түсіндіру;
11.4.2.19 - органикалық қосылыстар синтезі үшін бензол 
реакциясының маңыздылығын түсіндіру;
11.4.2.20 - толуол молекуласындағы атомдардың өзара 
əсерлесуін түсіндіру;
11.4.2.21 - «мономер», «құрылымдық» «буын», «оли-
гомер», «полимер», «полимерлену дəрежесі» негізгі 
ұғымдарын ажырату; 
11.4.2.22 - полимерлену реакциясының теңдеуін 
құрастыру;
11.4.2.23 - поликонденсация реакциясының теңдеуін құру;
11.4.2.24 - поликонденсация реакциясы негізінде алына-
тын полимерлер гидролизденетінін жəне биологиялық 
ыдырай алатынын түсіну;
11.4.2.25 - полиэтилен, полипропилен, полистирол, теф-
лон, поливинилхлорид, полиметилметакрилат, полиэфир, 
фенолформальдегид шайыры полимерлерінің негізінде 
алынған пластмассалардың қасиеттерін, қолдану 
аймағын атау; 
11.4.2.26 - пластмасса жəне талшықтарды тəжірибе 
жүзінде анықтау;
11.4.2.27 - қоршаған ортаға пластиктер өндірісінің жəне 
қолданысының əсерін талдау;
11.4.2.28 - полимерлерді утилизациялау процесін си-
паттау;
11.4.2.29 - жаңа материалдарды жасаумен жəне 
өндірумен айналысатын ғылымдар саласын атау;
11.4.2.30 - аспиринді, таксолды физиологиялық белсендігі 
жоғары табиғи жəне синтетикалық қосылыстардың 
өкілдері ретінде атау; 
11.4.2.31 - физиологиялық белсенділік үшін хиральділік 
жəне молекулалық қабаттың маңыздылығын түсіндіру; 
11.4.2.32 - синтетикалық дəрілік препарат үлгісі ретінде 
аспиринді алу процесін сипаттау;
11.4.2.33 - дəрілік заттарды өндіру проблемаларын атау;
11.4.2.34 - «нанобөлшек», «нанохимия» жəне «нанотехно-
логия» ұғымдарының физикалық мəнін түсіндіру;
11.4.2.35 - нанобөлшектерді синтездеу жəне зерттеу 
əдістерін сипаттау;
11.4.2.36 - нанобөлшектердің қолдану аймағын атау;
11.4.2.37 - наноматериалдардың ерекшеліктерін сипаттау;
11.4.2.38 - көміртекті нанобөлшектер құрылымын си-
паттау: фуллерен С60, графен, нанотүтік, наножіп, 
наноталшықтар;
11.4.2.39 - кристалдарды өсіру жəне полимеризациялау 
жолымен наноматериалдардың алынуын сипаттау;
11.4.2.40 - жаңа полимерлер жəне композициялық мате-
риалдар өндірудің маңыздылығын түсіндіру;
11.4.2.41 - адамзаттың əр түрлі бағыттағы іс-əрекетін да-
мыту үшін жаңа материалдардың практикалық маңызын 
бағалау;
11.4.2.42 - сапалық реакциялар көмегімен функционалды 
топтарды анықтау;
11.4.2.43 - физикалық жəне химиялық сынақ көмегімен 
қосылыстарды анықтау
11.4.2.44 - физикалық жəне химиялық қасиеттері бойынша 
заттарды анықтауға арналған есептер шығару;
11.4.2.45 - органикалық қосылыстардың негізгі 
кластарының генетикалық байланысын сипаттау;
11.4.2.46 - қарапайым органикалық синтезді жүргізе алу 
жəне түзілген өнімнің шығымын бағалау; 
11.4.2.47 - органикалық заттардың генетикалық байланы-
сы негізінде өзгерістер тізбегін құрастыру
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11.5.1.1 - аминдердің жіктелуін жəне номенклатурасын білу; 
11.5.1.2 - аммиак жəне аминдер құрылымын салыстыру;
11.5.1.3 - аминдердің физикалық қасиеттерін түсіндіру;
11.5.1.4 - аммиак, аминдер жəне анилиннің негіздік қасиеттерін салыстыру;
11.5.1.5 - нитрилдерді тотықсыздандыру арқылы жəне галогеналкандардан 
нуклеофильді орынбасу реакциялары арқылы аминдердің түзілу механизмін сипаттау;
11.5.1.6 - нитроқосылыстарды тотықсыздандырып анилин алу реакциясы теңдеуін 
құрастыру;
11.5.1.7 - аминқышқылдардың жүйелі жəне тривиальді аталуынбілу;
11.5.1.8 - аминқышқылдар молекулаларының құрамын, құрылысын сипаттау;
11.5.1.9 - алмастырылатын жəне алмастырылмайтын аминқышқылдардың биологиялық 
ролін түсіндіру;
11.5.1.10 - аминқышқылдардың биполярлы иондар түзу қабілетін түсіндіру; 
11.5.1.11 - аминқышқылдардың екідайлылығын тəжірибе жүзінде дəлелдеу;
11.5.1.12 - α-аминқышқылдардан ақуыздар алу кезінде пептидтік байланыстардың 
түзілуін түсіну; 
11.5.1.13 - ақуыздар гидролизнің реакция 
теңдеуін құрастыру;
11.5.1.14 - глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал жəне 
целлюлозаның молекулаларының сызықты жəне циклді формасын құрастыру;
11.5.1.15 - глюкозаның функционалдық топтарын тəжірибе жүзінде анықтай алу;
11.5.1.16 - глюкозаның спирттік, сүт қышқылды, май қышқылды ашу реакцияларының 
теңдеулерін құрастыру;
11.5.1.17 - крахмалға сапалық реакция жүргізе алу;
11.5.1.18 - сахароза, крахмал, целлюлозаның гидролиз өнімдерін атау;
11.5.1.19 - крахмал жəне целлюлозаның құрылысын, қасиеттерін салыстыру;
11.5.1.20 - ақуыздардың өмір үшін ролін сипаттау; 
11.5.1.21 - ақуыздың бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымдарын ажырату;
11.5.1.22 - ақуыздың əр түрлі құрылымдарының пішінін анықтайтын факторларды атау;
11.5.1.23 - ақуыз қасиеттерінің аминқышқылдардың сапалық жəне сандық құрамына 
тəуелділігін сипаттау;
11.5.1.24 - гидролиз реакциясы бойынша берілген деректер негізінде полипептидтің 
құрамын анықтау; 
11.5.1.25 - ақуызға сапалық реакцияларды тəжірибе жүзінде жасау;
11.5.1.26 - ақуыздардың денатурациясы реакциясын тəжірибе жүзінде жасау;
11.5.1.27 - «құлып жəне кілт» моделі тұрғысынан ферменттердің əрекетін жəне 
ферментативті катализ процесін түсіндіру;
11.5.1.28 - ингибирлі бəсекелестікті түсіндіру; 
11.5.1.29 - ДНҚ құрылымының моделін сипаттау;
11.5.1.30 - ДНҚ молекуласындағы ақуыздың біріншілік құрылымын кодтау жүйесін 
түсіндіру;
11.5.1.31 - АТФ гидролизі құрылымын жəне сызбасын құрастыру; 
11.5.1.32 - биологиялық маңызды металдардың: темір, магний, кальций, калий, 
натрийдің ролін бағалау;
11.5.1.33 - қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздерін атау;
11.5.1.34 - ауыр металдардың тірі ағзаға 
уытты əсерін түсіндіру

14. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған «Химия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

15. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Химия» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Химия» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

1) 10-сынып 
Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі

Тақырыбы/Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
10.1 Атом 
құрылысы

Атом – күрделі бөлшек.
 «Орташа салыстармалы атомдық 
массаны есептеу» тақырыбына 
есептер шығару 

10.1.2.1 - «нуклидтер» мен «нуклондар» ұғымының физикалық 
мəнін түсіндіру;
10.1.2.2 - табиғи қоспадағы химиялық элемент изотоптарының 
орташа салыстырмалы атомдық массаларын есептеу

Масс-спектрометр.
Көрсетілім №1 (анимация) «Масс-
спектрометрдің жұмыс принципі»

10.1.2.3 - масс-спектрометрдің негізгі бөліктерін атау жəне 
олардың функциясын сипаттау; 
10.1.2.4 - қарапайым масс-спектрді заттардың салыстырмалы 
атомдық жəне салыстырмалы молекулалық массасын анықтау 
үшін интерпретациялау

Радиоактивтілік 10.1.2.5 - радиоактивтіліктің табиғатын жəне радиоактивті изо-
топтарды қолдануды түсіндіру;
10.1.2.6 - изотоптардың ядросы тұрақтылығын анықтау үшін 
химиялық элементтердің протон/нейтрон қисығын қолдану;
10.1.2.7 - ядролық реакциялар теңдеулерін құрастыру

Атом модельдері 10.1.2.8 - атом моделінің эволюциясын түсіндіру
Энергетикалық деңгейлер. 
Кванттық сандар жəне орби-
тальдар

10.1.3.1 - квант сандарының мəні мен сипаттамасын атаау;
10.1.3.2 - электрон орбитальдарын толтыру ережесін: 
минимальді энергия принципі, Паули принципі, Хунд ережесін 
қолдану;
10.1.3.3 - s, p, d, f орбитальдарының пішінін ажырату;
10.1.3.4 - алғашқы 36 химиялық элементтің электрондық кон-
фигурациясын жазу

10.1 Стехио-
метрия

Химияның негізгі стехиометриялық 
заңдары

10.1.1.1 - химияның негізгі стехиометриялық заңдарының 
тұжырымдамасын, қолдану аясын атау: зат массасының 
сақталу заңы, көлем қатынастар заңы, Авогадро заңы;

Салыстырмалы атомдық жəне 
молекулалық масса

10.1.1.2 - «салыстырмалы атомдық масса», «салыстырмалы 
молекулалық масса» жəне «молярлық масса» ұғымдарының 
физикалық мəнін түсіндіру

Зат мөлшері. Стехиометриялық 
заңдар

10.1.1.3 - зат мөлшері ұғымын жəне стехиометриялық 
заңдарды қолданып есептеулер жүргізу

Реакция теңдеулері бойынша 
есептеулер. Практикалық жұмыс 
№1 «Теориялық мүмкіндікпен 
салыстырғандағы өнімнің 
проценттік шығымын есептеу»

10.2.2.1 - қалыпты жəне стандартты жағдайда «молярлық 
концентрация», «молярлық көлем» ұғымдарын қолданып 
есептеулер жүргізу;
10.2.2.2 - бастапқы заттардың белгiлi зат мөлшерлері (мас-
салары, көлемдері, бөлшек сандары) бойынша реакцияға 
қатысқан заттардың бiреуi артық мөлшерде жəне құрамында 
белгілі үлесте қоспалары бар болған жағдайда реакция 
өнiмдерiнiң зат мөлшерлерін (массаларын, көлемдерін, бөлшек 
сандарын) есептеу; 
10.2.2.3 - теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы реакция 
өнімінің шығымын процентпен есептеу

10.1 Химия-лық 
байланыс

Ковалентті байланыс.
Ковалентті байланыс қасиеттері

10.1.4.1 - донор-акцепторлы жəне алмасу механизмі бойынша 
ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру;
10.1.4.2 - қос жəне үш еселі байланыстың түзілуін түсіндіру;
10.1.4.3 - ковалентті байланыстың қасиеттерін сипаттау

Гибридтену түрлері: sp, sp2, sp3. 

Лабораториялық жұмыс №1
«Ковалентті байланысты 
заттардың (N2, О2, алмаз) моделін 
құрастыру»

10.1.4.4 - гибридтелу түрінің əртүрлілігінің физикалық мəнін 
түсіндіру;
10.1.4.5 - заттың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байла-
нысын түсіндіру

Электртерістілік жəне байланыс 
полярлығы

10.1.4.6 - атомдардың электртерістілік ұғымының физикалық 
мəнін түсіндіру жəне оның негізінде химиялық байланыстың 
түрін болжау;
10.1.4.7 - ковалентті байланысты қосылыстар үшін «нүктелер 
мен айқыштар» диаграммасын құрастыру

Иондық байланыс 10.1.4.8 - иондық байланыстың қарама-қарсы зарядталған 
иондардың электростатикалық тартылуы нəтижесінде 
түзілетіндігін түсіну;
10.1.4.9 - ионды байланысты қосылыстар үшін «нүктелер мен 
айқыштар» диаграммасын құрастыру

Валентті электрон жұбы 
бұлттарының тебісу теориясы 

10.1.4.10 - молекулалардың жəне иондардың кеңістіктік пішінін 
жорамалдау үшін валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу 
теориясын қолдану

Металдық байланыс 10.1.4.11 - металдық байланыстың табиғатын жəне оның 
металдардың физикалық қасиеттеріне əсерін түсіндіру

Сутектік байланыс 10.1.4.12 - сутекті байланыстың түзілу механизмін түсіндіру 
Кристалдық торлар.
Лабораториялық жұмыс №2 
«Кристалл тор модельдерін 
құрастыру»

10.1.4.13 - кристалл тор типтері жəне байланыс түрлері əртүрлі 
қосылыстардың қасиеттерін болжау

Молекулааралық күштер 10.1.4.14 - молекулааралық өзара əсерлесу табиғатын 
түсіндіру

10.1 Период-
тылық

Период жəне топ бойынша эле-
менттер қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары 

10.2.1.1 - химиялық элемент атомдарының физикалық 
қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарының сипаттау: атом радиу-
сы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, электртерістілік 
жəне тотығу дəрежесі 

Период жəне топта 
қосылыстардың қышқылды – 
негіздік қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары. Көрсетілім №2 
«Оттекке қатысы бойынша 3-пе-
риод элементтерінің химиялық 
белсенді қосылыстарын зерт-
теу». Көрсетілім №3 «3-пери-
од элементтері оксидтерінің 
қасиеттерін, олардың 
ерітінділерінің рН-ын зерттеу 
арқылы зерделеу»

10.2.1.2 - период жəне топ бойынша химиялық элементтердің 
оттекті жəне сутекті қосылыстарының қышқылдық – негіздік 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын түсіндіру

Периодтар жəне топтар-
да қосылыстардың тотығу-
тотықсыздану қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары

10.2.1.3 - периодтар жəне топтарда бойынша химиялық 
элементтердің қосылыстарының тотығу - тотықсыздану 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжау;
10.2.1.4 - периодтық кестеде орналасуы бойынша химиялық 
элементтердің жəне олардың қосылыстарының қасиеттерін 
болжау

2-тоқсан
10.2 Органика-
лық химияға 
кіріспе

Органикалық заттардың құрамы 
мен құрылысын көрсету əдістері.
Лабораториялық жұмыс №3 «Үш 
өлшемді құрылымдарды мо-
дельдеу» 

10.4.2.1 - органикалық химия - бұл көмірсутектер жəне олардың 
туындыларының химиясы деп түсіну; 
10.4.2.2 - көмірсутектердің эмпирикалық, молекулалық, 
құрылымдық жəне кеңістіктік формулаларын ажырату;
10.2.2.4 - элементтердің белгілі массалық үлестері жəне 
олардың буларының салыстырмалы тығыздығы бойынша 
органикалық заттардың қарапайым жəне молекулалық фор-
муласын табу

Функционалдық топтар 10.4.2.3 - функционалдық топтар бойынша органикалық 
қосылыстардың негізгі кластарын ажырату

Гомологтық қатар. Алифатты 
қосылыстардың Теориялық 
жəне қолданбалы химияның 
халықаралық одағы номен-
клатурасы. Лабораториялық 
жұмыс №4 «Гомологтық 
қатардағы органикалық заттар 
молекулаларының модельдерін 
құрастыру» 

10.4.2.4 - гомологтік қатардың қалыптасуын жəне оның өкілдері 
қасиеттерінің ұқсастығын түсіндіру; 
10.4.2.5 - қосылыстардың құрылымдық формуласын құру жəне 
оларды Теориялық жəне қолданбалы химияның халықаралық 
одағы номенклатурасы бойынша атау

Изомерия түрлері.
Лабораториялық жұмыс №5 
«Органикалық қосылыстар 
изомерлерінің молекулаларының 
модельдерін құрастыру» 

10.4.2.6 - изомерия түрлерін атау жəне изомерлер формула-
ларын құрастыру: құрылымдық, байланыстың орны бойынша, 
функционалдық топтар жəне классаралық изомерлер

Алкандар. Алкандардың жану 
өнімдері.
Лабораториялық жұмыс №6 «Əр 
түрлі отын түрлерінің тиімділігін 
салыстыру».
«Жану өнімдері бойынша 
заттардың формулаларын 
анықтау» тақырыбына есеп-
тер шығару

10.4.2.7 - əр түрлі алкандардың жану процесін зерттеу
 жəне олардың отын ретінде қолдануын түсіндіру; 
10.4.2.8 - алкандардың жану өнімдерін жəне қоршаған ортаға 
экологиялық салдарын бағалау;
10.4.2.9 - берілген жану өнімдері бойынша заттың молекулалық 
формуласын анықтау

Алкандардың бос-радикалды 
орынбасу реакциясы механизмі. 
Галогендеу

10.4.2.10 - алкандардың галогендену реакциясы мысалында 
орынбасу реакциясының бос радикалды механизмін түсіндіру;
10.4.2.11- алкандардың галогендеу реакция теңдеулерін құру

Мұнай, құрамы, өңдеу əдістері 
жəне мұнай өнімдері

10.4.2.12 - мұнайды фракциялау процесін жəне 
фракциялардың қолдану аясын түсіндіру;
10.4.2.13 - термиялық жəне катализдік крекинг процесін 
түсіндіру

10.2 Термо-
динамикаға 
кіріспе

Ішкі энергия жəне энтальпия. 
Практикалық жұмыс 
№ 2 «Экзо жəне эндотермиялық 
реакциялар».
Практикалық жұмыс №3 
«Бейтараптану реакциясының 
жылу эффектісін анықтау»

10.3.1.1 - ішкі энергия жəне энтальпия өзгерістер жылу 
эффектісі болып табылатындығын түсіну; 
10.3.1.2 - химиялық реакциялар - байланыстардың үзілуі мен 
жаңа байланыстардың түзілу процесін қамтитындығын түсіну;
10.3.1.3 - реакцияның энтальпия өзгерісін тəжірибе жүзінде 
анықтау жəне оны анықтамалық деректер негізінде есептеу

Гесс заңы жəне оның салдары.
Есеп шығару
«Гесс заңы жəне оның салдарын 
қолдану»

10.3.1.4 - Гесс заңының физикалық мəнін түсіндіру жəне 
оны химиялық реакцияның энтальпия өзгерісін есептеу үшін 
қолдана алу

Энтропия 10.3.1.5 - энтропияны жүйенің ретсіздік өлшемі ретінде 
түсіндіру жəне оны анықтамалық деректер арқылы есептеу

Гиббстің бос энергиясы 10.3.1.6 - Гиббстің бос энергия өзгерісін түсіндіру жəне 
анықтамалық деректер арқылы есептеу;
10.3.1.7 - термодинамикалық мəндер бойынша реакцияның 
өздігінен жүру бағытын болжау

10.2 Кинетика Химиялық реакция жылдамдығы 10.3.2.1 - гомогенді жəне гетерогенді реакциялар үшін 
жылдамдық өрнегін білу;
10.3.2.2 - қарапайым реакциялардың орташа жылдамдығына 
есептеулер жүргізу

Концентрацияның реакция 
жылдамдығына əсері.
Қысымның реакция 
жылдамдығына əсері.
Есеп шығару
«Əрекеттесуші массалар заңы».

10.3.2.3 - реакциялар үшін əрекеттесуші массалар заңының 
қолданылатындығын түсіндіру
10.3.2.4 - əрекеттесуші массалар заңы бойынша есептеу-
лер жүргізу;
10.3.2.5 - химиялық реакция жылдамдығына қысымның 
əсерін түсіндіру

Температураның реакция 
жылдамдығына əсері.
Практикалық жұмыс 
№4 «Химиялық реакция 
жылдамдығына əр түрлі 
факторлардың əсерін зерттеу».
Есеп шығару
«Вант -Гофф ережесі»

10.3.2.6 - химиялық реакция жылдамдығына температураның 
əсерін тəжірибе жүзінде зерделеу;
10.3.2.7 - химиялық реакция жылдамдығына концентрацияның 
əсерін тəжірибе жүзінде зерделеу;
10.3.2.8 - Вант-Гофф ережесі бойынша есептеулер жүргізе алу;
10.3.2.9 - химиялық реакция жылдамдығына температура 
əсерін түсіндіру үшін Максвелл-Больцман таралу қисығын жəне 
белсендіру энергиясын қолдана алу; 
10.3.2.10 - «белсендіру энергиясы» ұғымының физикалық 
мəнін түсіндіру;

Катализ. 
Лабораториялық жұмыс №7 
«Реакция жылдамдығына əр түрлі 
катализаторлар əсерінің тиімділігін 
зерттеу»

10.3.2.11 - катализ процесінің мəнін түсіндіру;
10.3.2.12 - гомогенді жəне гетерогенді катализді ажырату;
10.3.2.13 - катализаторлардың əсер ету механизмін түсіндіру; 
10.3.2.14 - сутек пероксидінің айырылу жылдамдығына əр түрлі 
катализаторлардың əсерін тəжірибе жүзінде зерделеу

3-тоқсан
10.3 Химиялық 
тепе-теңдік 

Химиялық тепе-теңдік
Лабораториялық жұмыс №8 
«Динамикалық тепе-теңдік күйін 
зерттеу»

10.3.3.1 - химиялық тепе-теңдіктің динамикалық сипатын 
түсіндіру

Химиялық тепе-теңдікке əсер 
ететін факторлар. Ле-Шателье-
Браун принципі. 
Көрсетілім №4 «Əр түрлі 
факторларлардың динамикалық 
тепе-теңдік күйіне əсерін зер-
делеу»

10.3.3.2 - химиялық тепе-теңдікке температура, концентрация 
жəне қысым өзгерісінің əсерін болжау;
10.3.3.3 - не себепті катализатор тепе-теңдіктің тез орнауына 
əсер ететінін, бірақ ығысуына əсер етпейтіндігін түсіндіру;
10.3.3.4 - əр түрлі факторлардың тепе-теңдіктің ығысуына 
əсерін тəжірибе жүзінде зерттеу

Тепе-теңдік константасы.
 «Тепе-теңдік константасын мен 
тепе-теңдік күйдегі концентрация-
ларды табу» тақырыбына есеп-
тер шығару

10.3.3.5 - берілген реакция үшін тепе-теңдік константа-
сын жазу;
10.3.3.6 - тепе-теңдік константасына əр түрлі факторлардың 
əсерін болжау; 
10.3.3.7 - тепе-теңдік константасына қатысты есептерді 
шығару

Өнеркəсіптік процестердегі 
химиялық тепе-теңдік 

10.3.3.8 - Габер процесі мысалында химиялық өнеркəсіптегі 
өнімнің шығымын арттыруда химиялық тепе-теңдіктің ығысу 
ролін түсіндіру

10.3 Алкендер Құрамы, құрылымы жəне 
реакцияға түсу қабілеті. 
Лабораториялық жұмыс № 9 
«Байланыстың қанықпағандығына 
сапалық реакция»

10.4.2.14 - «қанықпағандық» терминін жəне оның қосылыстың 
қасиеттеріне əсерін түсіндіру;
10.4.2.15 - алкендердің қанықпағандығын тəжірибе жүзінде 
дəлелдеу

Стереоизомерия (цис-транс не-
месе E-Z).
Лабораториялық жұмыс №10 
«Бутен-1 жəне бутен-2-нің 
кеңістіктегі молекула моделі 
арқылы цис-жəне транс-
изомерияны оқып білу»

10.4.2.16 - цис-жəне транс-изомерлер формулаларының 
моделін құра білу жəне оны стереоизомерияның бір түрі 
ретінде түсіну

Алкендердің қосылу реакциялары 10.4.2.17 - электрофильді жəне нуклеофильді бөлшектерді 
ажырату;
10.4.2.18 - алкендер үшін электрофильді қосылу реакциясы 
механизмін түсіндіру; 
10.4.2.19 - асимметриялы алкендерге қосылу реакциясының 
өнімдерін болжау;
10.4.2.20 - қосылу реакциялары теңдеулерін құру: галогендеу, 
гидратациялау, гидрогалогендеу

Полимеризация.
Көрсетілім №5
«Этиленнің полимерлену реакци-
ясын модельдеу»

10.4.2.21 - полимерлеу реакциясының физикалық мəнін 
түсіндіру;
10.4.2.22 - химиялық реагенттерге қатысы бойынша 
пластиктердің салыстырмалы инерттілігін тəжірибе жүзінде 
дəлелдеу; 
10.4.2.23 - полиэтилен өндірісі процесінің схемасын құру;
10.4.2.24 - полиалкендердің қолдану аймағын атау жəне 
олардың өнімдерін қайта өңдеудің маңыздылығын бағалау

10.3 Тотығу-
тотық-сыздану 
реакциялары

Тотығу-тотықсыздану процесі 10.2.3.1 - электронды баланс əдісімен тотығу-тотықсыздану 
реакциясы теңдеулерін құрастыру; 
10.2.3.2 - жартылай иондық реакция əдісімен тотығу-
тотықсыздану реакция теңдеулерін құрастыру

Электрохимиялық потенциал-
дар қатары 

10.2.3.3 - «стандартты электродтық потенциал» ұғымын 
сипаттау

Гальваникалық элемент-
тер. Практикалық жұмыс №5 
«Металдардың электрохимиялық 
кернеу қатарын құрастыру»

10.2.3.4 - сулы ерітіндідегі химиялық реакциялардың жүру 
мүмкіндігін болжау үшін стандартты электродтық потенциал-
дар кестесін қолдану;
10.2.3.5 - гальваникалық элементті химиялық реакция энер-
гиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғы есебінде 
түсіну; 
10.2.3.6 - гальваникалық элементтің жұмыс принципін 
түсіндіру;
10.2.3.7 - аккумуляторларды зарядтау жəне разрядтау 
процесін сипаттау

Электролиз жəне Фарадей заңы. 
Көрсетілім №6
«Тұз ерітінділерінің электролизі».
 «Электролиз заңдары» 
тақырыбына есептер шығару

10.2.3.8 - электролиз процесінің мəнін сипаттау;
10.2.3.9 - электродтардағы электролиз өнімдерін болжау үшін 
эмпирикалық ережелерді қолдану;
10.2.3.10 - электролизге сандық есептеулер жүргізу үшін 
Фарадей заңдарын қолдану

10.3 Спирт-тер Спирттердің жіктелуі жəне 
химиялық қасиетттері. 
Лабораториялық жұмыс №11 
«Біріншілік, екіншілік, үшіншілік 
спирттерге клий дихроматы əсерін 
зерттеу».
Лабораториялық жұмыс №12 
«Спирттердің судағы ерігіштігі, жа-
нуы, бір атомды жəне көпатомды 
спирттерге сапалық реакциялар»

10.4.2.25 - спирттерді функционалдық топтардың орналасуы 
жəне гидроксил тобының саны бойынша жіктеу;
10.4.2.26 - молекуладағы атомдардың өзара əсері негізінде 
спирттердің химиялық қасиеттерін түсіндіру;
10.4.2.27 - біратомды жəне көпатомды спиртттерге сапалық 
реакция жүргізу

Этил спиртін өнеркəсіптік 
өндіру Практикалық жұмыс №6 
«Глюкозаны ашыту арқылы этил 
спиртін алу»

10.4.2.28 - этанолды этиленді гидратациялау жəне глюкозаны 
ашыту арқылы алу реакциясының теңдеулерін құрастыру;
10.4.2.29 - этанолды алу əдістерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау;
10.4.2.30 - спирттердің адам ағзасына уытты əсерін зерттеу
4 -тоқсан

10.4 Галоген-
алкандар

Галогеналкандарды алу 10.4.2.31 - галогеналкандарды алу реакциясының радикалды 
механизімін түсіндіру; 
10.4.2.32 - галогеналкандардың əсеріне байланысты қоршаған 
ортада туындаған мəселелерді айқындау

Галогендердің нуклеофильді 
орынбасу реакциялары 

10.4.2.33 - нуклеофильді реагенттермен галогеналкандардың 
реакция теңдеулерін құрастыру;
10.4.2.34 -нуклеофильді орынбасу реакциясының механизмін 
түсіндіру

Галогендердің элиминирлеу 
реакциялары

10.4.2.35 - элиминирлеу реакциясының механизмін түсіндіру

10.4 Аналити-
калық əдістер 

Заманауи зерттеулердегі 
аналитикалық əдістер

10.1.4.15 - инструменталды талдау əдістердің қолданылу 
аймақтарын атау

Хроматография.
Лабораториялық жұмыс №13 
«Қағаз хроматографиясы»

10.1.4.16 - қағаз хроматографиясы əдісімен заттарды бөлу 
принципін сипаттау жəне бөлінетін компоненттің сіңіру 
коэффициентін есептеу

Масс-спектрометрия 10.1.4.17 - заттың молекулалық жəне құрылымдық формулала-
рын анықтау үшін қарапайым масс-спектрді талдау

10.4 17-топ 
элементтері 

Галогендер қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары 

10.2.1.5 -топ бойынша галогендердің физикалық жəне 
химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру

Галогендердің тотығу-
тотықсыздану қасиетттері

10.2.1.6 - галогендердің тотығу-тотықсыздану реакция 
теңдеулерін құрастыру

Сулы ерітіндідегі галогенид 
иондарын анықтау. Практикалық 
жұмыс №7 «Галогендер 
қасиеттерін зерттеу жəне сулы 
ерітіндідегі галогенид иондарын 
анықтау»

10.2.1.7 - галогенид-иондарды тəжірибе жүзінде анықтауды 
жоспарлау жəне анықтау

Галогендер жəне олардың 
қосылыстарының қолданылуы 

10.2.1.8 - хлордың суды залалсыздандыруда қолдануын 
түсіндіру жəне осы процестің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау;
10.2.1.9 - галогендер жəне олардың қосылыстарының 
физиологиялық ролін анықтау

10.4 2 (ІІ)-топ 
элементтері 

2 (ІІ)-топ элементтерінің 
физикалық қасиеттері 

10.2.1.10 2 - (ІІ) топ элементтерінің физикалық қасиеттерінің 
өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алу

2 (ІІ) -топ элементтерінің 
химиялық қасиетттері. 
Практикалық жұмыс №8 «2 (ІІ) 
- топ элементтері жəне оның 
қосылыстары қасиеттерін зер-
делеу»

10.2.1.11 2 -(ІІ) топ элементтерінің химиялық қасиеттерінің 
өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алу;
10.2.1.12 - сілтілік-жер металдардың маңызды 
қосылыстарының қолданылу аясын атау 

Практикалық жұмыс №9 
«Эксперименттік есептер шығару»

10.2.1.13 2 - (ІІ) топ металдарын сапалық анықтауды жоспар-
лау жəне оны тəжірибе жүзінде жасау

Табиғи карбонаттар 10.2.1.14 - табиғаттағы карбонаттар айналымының схемасын 
құру жəне олардың қолданылу аймағын атау

2 11-сынып 

Ұзақ мерзімді жо-
спар бөлімі

Тақырып/Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
11.1 14-топ 
элементтері

14 (ІV)топ элементтері қасиеттерінің 
өзгеруі

11.2.1.1 - 14 (ІV) топ элементтерінің физикалық 
жəне химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын 
түсіндіру

14(ІV) топ элементтері жəне олардың 
қосылыстарының химиялық қасиеттері.
Лабораториялық жұмыс №1 
«Қорғасын, қалайы жəне олардың 
қосылыстарының химиялық 
қасиеттері»

11.2.1.2 - 14 (ІV) элементтерінің жəне олардың 
қосылыстарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын 
реакция теңдеулерін құрастыру;
11.2.2.1 - параллель жүретін реакциялар теңдеулері 
бойынша есептер шығару

Əр түрлі тотығу дəрежелерін 
көрсететін 14 (ІV) -топ элементтері 
оксидтерінің қасиеттері

11.2.1.3 - 14 (ІV) топ элементтерінің +2 жəне +4 тотығу 
дəрежелі оксидтерінің қасиеттерін түсіндіру;
11.2.1.4 - 14 (ІV) топ элементтерінің сулы ерітіндідегі 
+2 жəне +4 тотығу дəрежелі қосылыстардың салы-
стырмалы тұрақтылығын болжау

Жай заттардың табиғатта таралу 
түрлері жəне алыну əдістері

11.2.1.5 - 14 (ІV) топ элементтерінің жай заттары жəне 
химиялық қосылыстарының алыну əдістерінің реакция 
теңдеулерін құру;
11.2.1.6 - 14 (ІV) топ элементтерінің жəне оның 
қосылыстарының таралуы жəне қолданылуы туралы 
мəліметтерді талдай білу

11.1 Азот жəне 
күкірт

Азот молекуласы құрылысының 
ерекшеліктері мен қасиеттері

11.2.1.7 - азот молекуласының химиялық 
белсенділігінің төменділігін түсіндіру

Аммиак жəне аммоний тұздары.
Лабораториялық жұмыс №2 «Аммоний 
ионына сапалық реакция»

11.2.1.8 - аммоний ионындағы байланыстардың түзілу 
механизмін ажырату;
11.2.1.9 - газ тəрізді аммиактың жəне оның сулы 
ерітіндісінің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реак-
ция теңдеулерін құрастыру

Аммиакты өнеркəсіпте алу 11.2.1.10 - аммиакты өнеркəсіпте өндірудің (Габер 
процесі) ғылыми принциптерін түсіндіру

Азотты тыңайтқыштардың өнеркəсіптік 
алынуы

11.2.1.11 - азот тыңайтқыштары өндірісі үдерісінің 
химизмін түсіндіру

Азот оксидтері жəне нитраттарының 
қоршаған ортаға экологиялық əсері. 
Практикалық жұмыс №1 «Ауыз 
судағы жəне жемістердегі нитраттар-
ды анықтау»

11.2.1.12 - азот оксидтерінің атмосфераға, 
нитраттардың топыраққа жəне су ресурстарына 
əсерін талдау;
11.2.1.13 - азот қосылыстарының қоршаған ортаға 
əсерін азайту мəселелерін шешудің жолдарын ұсыну

Күкірттісутек жəне сульфидтер.
Лабораториялық жұмыс №3 «Сульфид 
- ионына сапалық реакция»

11.2.1.14 - күкіртсутектің тотықсыздандырғыш 
қасиеттерін түсіндіру;
11.2.1.15 - сульфид - ионын тəжірибе жүзінде анықтау

Күкірт диоксиді жəне қышқыл 
жаңбырлар.
Тағам өнеркəсібінде күкірт диоксидін 
қолдану.
Көрсетілім №1 «Күкірт жəне азот 
қышқылдарының тотықтырғыш 
қасиеттері»

11.2.1.16 - атмосфераның күкірт диоксидімен ласта-
ну көздерін атау жəне қышқыл жаңбырдың түзілу 
мəселелерін сипаттау; 
11.2.1.17 - тағам өнеркəсібінде күкірт диоксиді 
қолданылу аймағын атау;
11.2.2.2 - тізбектеле жүретін реакция теңдеулері бой-
ынша есептер шығару

Күкірт қышқылын алудың контакт əдісі 11.2.1.18 - күкірт қышқылын жанасу əдісімен алу 
процесін түсіндіру;
11.2.1.19 - күкірт қышқылын өнеркəсіптік өндірудің 
ғылыми принциптерін түсіндіре алу;
11.2.1.20 - күкірт қышқылының қолданылу аймағын 
атау;
11.2.2.3 - олеумнің түзілуіне жəне сұйытылуына 
есептер шығару

11.1 Қышқыл жəне 
негіз ерітінділері

Қышқыл-негіздік теория 11.3.4.1 - Аррениус, Льюис жəне Бренстед-Лоури тео-
рияларын жəне олардың қолдану шектерін сипаттау

Судың иондық көбейтіндісі.
Сутектік көрсеткіш
Лабораториялық жұмыс №4 «HCl жəне 
NaOH ерітінділерінің рН –ын анықтау»

11.3.4.2 - судың иондық көбейтіндісін білу;
11.3.4.3 - сутектік көрсеткішті -log[H+] ретінде түсіну 
жəне ерітіндінің рН-ін концентрацияға [Н+] жəне кері 
түрлендіру;
11.3.4.4 - күшті қышқыл жəне күшті негіздің pH-ін 
есептеу

Қышқыл жəне негіздер күші. 
Диссоциациялану дəрежесі. 
Оствальдтың сұйылу заңы

11.3.4.5 - əлсіз қышқылдар мен негіздердің сулы 
ерітіндіде диссоциациялануын түсіндіру;
11.3.4.6 - əлсіз қышқылдар мен негіздердің диссо-
циациялану константасының өрнегін жаза алу жəне 
Оствальдтың сұйылту заңының қолданылуына есеп-
тер шығару

Буферлі ерітінділер 11.3.4.7 - буферлі ерітінділердің əсер ету принципін 
түсіндіру;
11.3.4.8 - буферлі ерітінділердің қолдану аймағын атау

Қышқылды -негіздік титрлеу.
Практикалық жұмыс №2 «Күшті негізді 
күшті қышқылмен титрлеу»

11.3.4.9 - қышқыл-негіздік титрлеудің мəнін түсіну;
11.3.4.10- күшті негізді күшті қышқылмен титрлеуді 
жүргізу;
11.3.4.11 - титрлеу нəтижесі бойынша есептеу-
лер жүргізу

11.1 Циклді 
қосылыстар-дың 
номен-клатурасы 
жəне изо-мериясы

Ароматты жəне гетероциклді 
қосылыстар үшін IUPAC номен-
клатурасы 

11.4.2.1 - Теориялық жəне қолданбалы химияның 
халықаралық одағы номенклатурасы бойынша циклді, 
ароматты жəне гетероциклді қосылыстарды атау

Ассимметриялық көміртегі атомы. 
Кеңістіктік изомерлер

11.4.2.2 - геометриялық изомерлердің (E-Z) 
құрылымдық формуласын құрастыру;
11.4.2.3 - қосылыстардағы ассимметриялық көміртегі 
атомын анықтау;
11.4.2.4 - хиральдік құбылысын түсіндіру

Оптикалық изомерлер 11.4.2.5 -оптикалық изомерлердің құрылымдық фор-
муласын құрастыру;
11.4.2.6 - «оптикалық белсенділік», «энантиомер», 
«рацемат» ұғымдарын түсіндіру

2-тоқсан
11.2 Карбонилді 
қосы-лыстар

Карбонильді қосылыстардың 
құрылысы жəне номенклатурасы

11.4.2.7- альдегидтер жəне кетондардың функцио-
нальды топтарының құрылысын білу;
11.4.2.8 - альдегидтер жəне кетондардың құрылымдық 
формулаларынқұрастыру жəне оларды Теориялық 
жəне қолданбалы химияның халықаралық одағы 
бойынша атау

Альдегидтер жəне кетондардың 
алынуы

11.4.2.9 - альдегидтер жəне кетондарды алудың түрлі 
əдістерін түсіндіру

Альдегидтер жəне кетондардың 
тотығу, нуклеофильді қосылу ре-
акциялары.
Практикалық жұмыс №3 
«Альдегидтерді алу жəне олардың 
қасиеттерін зерттеу»

11.4.2.10 - альдегидтер жəне кетондарды тəжірибе 
жүзінде анықтау;
11.4.2.11 - альдегидтер жəне кетондардың тотығу 
жəне тотықсыздану өнімдерінің реакция теңдеулерін 
құрастыру;
11.4.2.12 - альдегидтер жəне кетондардың 
нуклеофильді қосылу реакциясына мысалдар келтіру

Карбон қышқылдарының қасиеттері.
Лабораториялық жұмыс №5 
«Карбон қышқылының алынуы жəне 
қасиеттері»

11.4.2.13 - карбон қышқылдарының физикалық 
қасиеттерін жəне алыну жолдарын түсіндіру;
11.4.2.14 - карбон қышқылдарының химиялық 
қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін 
құрастыру

Этерификация реакциясы.
Күрделі эфирлер жəне сабын. 
Практикалық жұмыс №4 «Күрделі 
эфирлердің алынуы жəне қасиеттері»

11.4.2.15 - этерификация реакциясының механизмін 
сипаттау;
11.4.2.16 - карбон қышқылдары, күрделі эфир-
лер, сабын, синтетикалық жуғыш заттар жəне 
биодизельді отындардың қолданылу аймағын атау

11.2 Ауыспалы 
металдар

Ауыспалы металдардың жалпы 
сипаттамасы.
Лабораториялық жұмыс №6 
«Ауыспалы металдар тұздарының 
қасиеттері»

11.2.1.21 - Ti –Сu атомдарының электрондық 
құрылысына сүйене отырып, қандай металдар ауы-
спалы болатындығын түсіндіру;
11. 2.1.22 - ауыспалы элементтер айнымалы тотығу 
дəрежесін көрсететінін білу;
11.2.1.23 - атомдар құрылысы негізінде ауыспа-
лы металдардың физикалық жəне химиялық 
қасиеттерін түсіндіру;
11.2.2.4 - орынбасу реакциялары теңдеулері бойын-
ша есептер шығару

Кешенді қосылыстар.
Лабораториялық жұмыс №7 
«Ауыспалы металдар кешенді 
иондарының қасиеттері»

11.2.1.24 - кешенді қосылыстар химиясының негізгі 
ұғымдарына анықтама беру;
11.2.1.25 - ауыспалы металдардың кешен түзу 
реакцияларының оның шінде мыс (+2) кешендерінің, 
темір (+2, +3) кешендерінің сумен жəне аммиакпен 
құрастыру жəне олардың түсін білу;
11.2.1.26 - ауыспалы металдардың кешенді 
қосылыстарының химиялық қасиеттерін сипаттау

Ауыспалы металдардың 
биологиялық ролі.

11.2.1.27 - гемоглобин құрамында темір (+2) 
кешенінің болатынын түсіндіру жəне оттегін 
тасымалдаудағы оның ролін түсіну;
11.2.1.28 - иіс газымен улану қалай жүретіндігін 
түсіндіру жəне алғашқы көмек көрсету əдісін си-
паттау;
11.2.1.29 - кейбір металдардың кешенді 
қосылыстары қатерлі ісіктің түзілуінің алдын алу 
үшін қолданылатындығын білу

11.2 Аромат-ты 
қосылыс-тар 
қатары

Бензол молекуласының құрылысы.
Лабораториялық жұмыс №8 «Бензол 
жəне толуол молекуласының моделін 
құрастыру»

11.4.2.17 - бензол молекуласының құрылымын 
түсіндіру

Бензол жəне оның гомологтарын алу 11.4.2.18 - бензол жəне оның гомологтарын алу ре-
акцияларын құрастыру

Бензол жəне оның гомологтарының 
химиялық қасиеттері. 
Практикалық жұмыс №5 «Ароматты 
қосылыстарға тəн реакциялар»

11.4.2.19 - электрондардың делокализаци-
ясы тұрғысынан бензол молекуласындағы 
байланыстардың түзілу жəне үзілу энергиясын 
түсіндіру;
11.4.2.20 - бензол жəне оның гомологтарына тəн 
қосылу реакцияларының теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.21 - бензолды нитрлеу жəне галогендеу 
реакциясының механизмін түсіндіру;
11.4.2.22 - органикалық қосылыстар синтезі үшін 
бензол реакциясының маңыздылығын түсіндіру;
11.4.2.23 - толуол молекуласындағы атомдардың 
өзара əсерлесуін түсіндіру

3-тоқсан
11.3 Аминдер 
жəне амин-
қышқылдар

Аминдердің жіктелуі жəне номен-
клатурасы. 
Лабораториялық жұмыс №9 «Аммиак 
жəне аминдер молекуласының 
модельдерін құрастыру»

11.5.1.1 - аминдердің жіктелуін жəне номенклату-
расын атау; 
11.5.1.2 - аммиак жəне аминдер құрылымын са-
лыстыру

Аминдердің физикалық, химиялық 
қасиеттері жəне алынуы.
Лабораториялық жұмыс №10 
«Аминдер реакциясы жəне оларды 
аммиак қасиеттерімен салыстыру»

11.5.1.3 - аминдердің физикалық қасиеттерін 
түсіндіру;
11.5.1.4 - аммиак, аминдер жəне анилиннің негіздік 
қасиеттерін салыстыру;
11.5.1.5 - нитрилдерді тотықсыздандыру арқылы 
жəне галогеналкандардан нуклеофильді орынбасу 
реакциялары арқылы аминдердің түзілу механизмін 
сипаттау;
11.5.1.6 - нитроқосылыстарды тотықсыздандырып 
анилин алу реакциясы теңдеуін құрастыру

Аминқышқылдар: құрамы, құрылысы, 
биологиялық ролі
Лабораториялық жұмыс №11 
«Аминқышқылы молекуласының 
модельдерін құрастыру жəне ас-
симетриялы көміртегі атомдарын 
анықтау»

11.5.1.7 - аминқышқылдардың жүйелі жəне 
тривиальді аталуын атау;
11.5.1.8 - аминқышқылдардың құрамын, құрылысын 
сипаттау;
11.5.1.9 - алмастырылатын жəне алмастырыл-
майтын аминқышқылдардың биологиялық ролін 
түсіндіру

Аминқышқылдар қасиеттері. 
Лабораториялық жұмыс №12 
«Аминқышқылдар қасиеттері»

11.5.1.10 - аминқышқылдардың биполярлы иондар 
түзу қабілетін түсіндіру; 
11.5.1.11 - аминқышқылдардың екідайлылығын 
тəжірибе жүзінде дəлелдеу

Пептидтік байланыс. Ақуыздың 
түзілуі 

11.5.1.12 - α-аминқышқылдардан ақуыздар алу 
кезінде пептидтік байланыстардың түзілуін түсіндіру; 
11.5.1.13 -ақуыздар гидролизнің реакция 
теңдеуін құрастыру

11.3 Синтети-
калық поли-
мерлер 

Жоғарымолекулалы қосылыстар 
химиясының негізгі ұғымдары 

11.4.2.24 - «мономер», «құрылымдық» «буын», «оли-
гомер», «полимер», «полимерлену дəрежесі» негізгі 
ұғымдарын білу

Полимерлену реакциясы
Лабораториялық жұмыс №13 
«Полимерлену реакциясы»

11.4.2.25 - полимерлену реакциясы теңдеулерін 
құрастыру

Поликонденсация реакциялары: по-
лиамидтер мен полиэфирлер

11.4.2.26 - поликонденсация реакциясы теңдеулерін 
құру;
11.4.2.27 - поликонденсация реакциясы негізінде 
алынатын полимерлер гидролизденіп, биологиялық 
ыдырай алатынын түсіну

Пластиктердің 
қолданылуы жəне қоршаған ортаға 
əсері. 
Практикалық жұмыс №6 
«Пластмассаларды жəне 
талшықтарды тану»

11.4.2.28 - полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
тефлон, поливинилхлорид, полиметилметакрилат, 
полиэфир, фенолформальдегид шайыры жəне 
олардың негізінде алынған пластмассалардың 
қасиеттерін, қолдану аймағын атау; 
11.4.2.29 - пластмасса жəне талшықтарды тəжірибе 
жүзінде анықтау;
11.4.2.30 - қоршаған ортаға пластиктер өндірісінің 
жəне қолданысының əсерін талдау;
11.4.2.31 - полимерлерді утилизациялау процесін 
сипаттау

11.3 Жаңа заттар-
ды жəне мате-ри-
алдарды өндіру

Жаңа материалдар 11.4.2.32 - жаңа материалдарды жасаумен жəне 
өндірумен айналысатын ғылымдар саласын білу

Физиологиялық белсенді табиғи жəне 
синтетикалық қосылыстар 

11.4.2.33 - аспиринді, таксолды физиологиялық 
белсендігі жоғары табиғи жəне синтетикалық 
қосылыстардың өкілдері ретінде атау; 
11.4.2.34 - физиологиялық белсенділік үшін 
хиральділік жəне молекулалық қабаттың 
маңыздылығын түсіндіру; 

Дəрілік препараттарды синтездеу 
жəне өндіру

11.4.2.35 - синтетикалық дəрілік препарат үлгісі 
ретінде аспиринді алу процесін сипаттау;
11.4.2.36 - дəрілік заттарды өндіру проблемала-
рын тізімдеу

Нанотехнология.
Нанобөлшектер жəне наношкала

11.4.2.37 - «нанохимия» жəне «нанотехнология» 
ұғымдарының физикалық мəнін түсіндіру;
11.4.2.38 - нанобөлшектерді синтездеу жəне зерттеу 
əдістерін сипаттау;
11.4.2.39 - нанобөлшектердің қолдану аймағын атау

Нанокөміртекті бөлшектердің 
құрылымы 

11.4.2.40 - наноматериалдардың ерекшеліктерін 
сипаттау;
11.4.2.41 - көміртекті нанобөлшектер құрылымын 
сипаттау: фуллерен С60, графен, нанотүтік, наножіп, 
наноталшықтар;
11.4.2.42 - кристалдарды өсіру жəне полимери-
зациялау жолымен наноматериалдардың алыну-
ын сипаттау

Полимерлер 11.4.2.43 - жаңа полимерлер жəне композициялық 
материалдар өндірудің маңыздылығын түсіндіру

Жаңа материалдардың практикалық 
мəні

11.4.2.44 - адамзаттың əр түрлі бағыттағы 
іс-əрекетін дамыту үшін жаңа материалдардың 
практикалық маңызын бағалау

11.3 Метал-дар 
өндірісі 

Металдар жəне құймаларды алу 11.2.3.1 - металдарды алудың маңызды əдістерін 
талдау: гидрометаллургия, пирометаллургия, элек-
трометаллургия жəне олардың артықшылықтары 
мен кемшіліктерін бағалау;
11.2.3.2 - ғылымда, техникада жəне тұрмыста 
қолданылатын маңызды құймалардың құрамын 
атау: шойын, болат, жез, қола, мельхиор, дюра-
люминий; 
11.2.3.3 - шойын жəне болатты алу əдістерін жəне 
қасиеттерін сипаттау

Электролизді өнеркəсіпте қолдану. 
Лабораториялық жұмыс №14 
«Металл заттарын гальваникалық 
қаптау»

11.2.3.4 - металдарды электролизбен алу əдісін 
түсіндіру;
11.2.3.5 - гальваностегия, гальванопластика 
процестерін ажырату;
11.2.3.6 - коррозиядан қорғау жəне декоративті 
мақсаттар үшін гальваникалық жабындарды қолдану 
принциптерін зерделеу

Химиялық өндірістің ғылыми 
принциптері 

11.2.3.7- химиялық өндірістің жалпы ғылыми 
принциптерін атау;
11.2.3.8 - екіншілік қайта өңдеудің қажеттілігін 
негіздеу

Металл өндірісі кезіндегі қоршаған 
ортаны қорғау проблемалары

11.2.3.9 - металлургия өнеркəсібінің экологиялық 
проблемаларын түсіндіру

4-тоқсан
11.4 Тірі ағза хи-
миясы 

Көмірсулар: глюкоза, фруктоза, рибо-
за, дезоксирибоза, сахароза, крахмал 
жəне целлюлоза

11.5.1.14 - глюкоза, фруктоза, рибоза, дезокси-
рибоза, сахароза, крахмал жəне целлюлозаның 
молекулаларының сызықты жəне циклді форма-
сын құрастыру;

Құрылысы, қасиеттері жəне 
қолданылуы.
Практикалық жұмыс №7 
«Альдегидоспирт ретінде глюкозаның 
химиялық қасиеттері. Крахмалға 
сапалық реакция»

11.5.1.15 - глюкозаның функционалдық топтарын 
тəжірибе жүзінде анықтау;
11.5.1.16 - глюкозаның спирттік, сүт қышқылды, 
май қышқылды ашу реакцияларының теңдеулерін 
құрастыру;
11.5.1.17 - крахмалға сапалық реакция жүргізу;
11.5.1.18 - сахароза, крахмал, целлюлозаның гидро-
лиз өнімдерін атау;
11.5.1.19 - крахмал жəне целлюлозаның құрылысын, 
қасиеттерін салыстыру

Ақуыздар.
Ақуыз молекулаларының құрылымы

11.5.1.20 - өмір үшін ақуыздардың ролін сипаттау; 
11.5.1.21 - ақуыздың бірінші, екінші, үшінші реттік 
құрылымдарын ажырату;
11.5.1.22 - ақуыздың əр түрлі құрылымдарының 
пішінін анықтайтын факторларды атау;
11.5.1.23 - ақуыз қасиеттерінің аминқышқылдардың 
сапалық жəне сандық құрамына тəуелділігін си-
паттау

Полипептидтер құрылымын анықтау.
Практикалық жұмыс №8 
«Денатурация жəне ақуыздардың 
түсті реакциялары»

11.5.1.24 - гидролиз реакциясы бойынша берілген 
деректер негізінде полипептидтің құрамын анықтау; 
11.5.1.25 - ақуызға сапалық реакцияларды тəжірибе 
жүзінде жасау;
11.5.1.26 - ақуыздардың денатурациясы реакциясын 
тəжірибе жүзінде жасау

Ферменттер ролі жəне қолданылуы 11.5.1.27 - «құлып жəне кілт» моделі тұрғысынан 
ферменттердің əрекетін жəне ферментативті ката-
лиз процесін түсіндіру;
11.5.1.28 - ингибирлі бəсекелестікті түсіндіру

 дезоксирибонуклеин қышқылының 
құрылымы.
Практикалық жұмыс №9 «Банан жəне 
пияздан ДНҚ бөліп алу».
Лаборатриялық жұмыс №15 «де-
зоксирибонуклеин қышқылының 
моделін жасау»

11.5.1.29 - дезоксирибонуклеин қышқылының 
құрылымы моделін сипаттау;
11.5.1.30 - дезоксирибонуклеин қышқылының 
молекуласындағы ақуыздың біріншілік құрылымын 
кодтау жүйесін түсіндіру

Аденозинтрифосфат жəне энергия 11.5.1.31 - аденозинтрифосфат
 гидролизі құрылымын жəне сызбасын құрастыру

Биологиялық маңызды металдар 11.5.1.32- биологиялық маңызды металдар: темір, 
магний, кальций, калий, натрийдің ролін бағалау

Қоршаған ортаның ауыр металдар-
мен ластануы 

11.5.1.33- қоршаған ортаның ауыр металдармен 
ластану көздерін атау

Ауыр металдардың ақуызға əсері. 
Лаборатриялық жұмыс № 16 
«Қорғасын ацетатының ақуызға 
əсері»

11.5.1.34 -ауыр металдардың тірі ағзаға уытты 
əсерін түсіндіру

11.4 Органи-калық 
синтез 

Органикалық қосылыстардағы 
негізгі функционалдық топтар. 
Лаборатриялық жұмыс №17 
«Органикалық заттарға сапалық 
реакциялар»

11.4.2.45 - сапалық реакциялар көмегімен функцио-
налды топтарды анықтау;
11.4.2.46 - физикалық жəне химиялық сынақ 
көмегімен қосылыстарды анықтау
11.4.2.47 - физикалық жəне химиялық қасиеттері 
бойынша заттарды анықтауға арналған есеп-
тер шығару

Органикалық заттардың генетикалық 
байланысы. Практикалық жұмыс 
№10 «Тізбекті айналымдағы зат-
тарды тану» Практикалық жұмыс 
№11 «Экспериментальды есептер 
шығару»

11.4.2.48 - органикалық қосылыстардың негізгі 
кластарының генетикалық байланысын сипаттау;
11.4.2.49 - қарапайым органикалық синтезді жүргізе 
алу жəне түзілген өнімнің шығымын бағалау; 
11.4.2.50 - органикалық заттардың генетикалық бай-
ланысы негізінде өзгерістер тізбегін құрастыру

11.4 «Жасыл 
химия» 

«Жасыл химияның» 12 принципі. 
Атмосфера, гидросфера, 
литосфераның ластануы 

11.4.1.1 - «Жасыл химияның» 12 принципін атау 
жəне оны түсіндіру;
11.4.1.2 - атмосфера, гидросфера жəне 
литосфераның ластану масштабын түсіндіру

Жердің озон қабатының бұзылуы 11.4.1.3 - озон қабатының бұзылу себептерін 
зерделеу

Ғаламдық жылыну Мини- жоба: 
«Қоршаған ортаны қорғау»

11.4.1.4 - «парникті эффектінің» əсерін болжау; 
11.4.1.5 - «парникті эффектінің» жəне озон 
қабатының бұзылу мəселелерін ажырату;
11.4.1.6 - ғаламдық мəселелерді шешудің жолда-
рын бағалау
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(Жалғасы 44-бетте) 

(Жалғасы. Басы 36-42-беттерде) 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 194-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 412-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Химия» 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. «Химия» пəнін оқытудың мақсаты - білім алушыларға зат жəне олардың айналымы, 
заттар қасиеттерінің олардың құрамы мен құрылысына тəуелділігін түсіндіретін заңдар мен 
теориялар туралы білім жүйесін ұсыну, білім алушыларға химиялық үдерістердің мағынасын, 
негізгі заңдар мен заңдылықтарды түсініп, оларды шынайы өмірде қауіпсіз қолдана алуға, 
ақпаратты сыни бағалауға жəне шешім қабылдауға мүмкiндiк беру. 

3. Негізгі міндеттері:
1) заттар жəне олардың бір-бірімен əрекеттесу заңдылығы туралы білім жүйесін 

қалыптастыру ( фактілер, түсініктер, заңдар жəне теориялар); 
2) зияткерлік жəне экспериментальдық біліктер мен дағдылар түрінде 
іс-əрекеттердің танымал əдістерін жүзеге асыру тəжірибелерін қалыптастыру;
3) жаңа проблемаларды шешуде жаңа бір жағдайда бұрын меңгерілген білім жəне 

білікті өз бетімен жаңғыртуды талап ететін шығармашылық, ізденіс іс-əрекеттер тəжірибесін 
қалыптастыру, танымал іс-əрекеттер негізінде жаңа əдісін қалыптастыру;

4) қоғамның əрбір мүшесінің өмірлік проблемасын шешуге əсер ететін, «Химия» пəнінің 
жиынтық үлесі болып табылатын өзекті жəне пəндік құзіреттіліктің қалыптасуында көрінетін, 
қоршаған ортаға қарым-қатынасын көрсететін адам əрекетінің объектіге немесе қаражатқа 
құнды жəне сындарлы қарым-қатынас тəжірибесін қалыптастыру.

2-тарау. «Химия» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4.«Химия» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты; 
2) 11-сыныпта аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты құрайды.
5. Оқу мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой 

бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты 
көрсететін 5 бөлімнен тұрады:

1) заттардың бөлшектері;
2) химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары;
3) химиялық реакциялардың энергетикасы;
4) химия жəне қоршаған орта;
5) химия жəне өмір.
6. «Заттардың бөлшектері» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) атомдар, иондар жəне молекулалар;
2) атом құрамы мен құрылысы;
3) атомда электрондардың қозғалысы мен таралуы;
4) химиялық байланыстардың түрлері.
7.«Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) периодтық заң мен периодтық жүйе;
2) заттар массасының сақталу заңы;
3) стандартты электрондық потенциалдар.
8.«Химиялық реакциялардың энергетикасы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) экзотермиялық жəне эндотермиялық реакциялар;
2) химиялық реакцияның жылдамдығы;
3) химиялық тепе-теңдік;
4) қышқылдар мен негіздер теориясы. Электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-

теңдіктер.
9.« Химия жəне қоршаған орта» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) жер химиясы;
2) көміртек жəне оның қосылыстары.
10.« Химия жəне өмір» бөлімі «Биохимия» бөлімшесінен тұрады.
11. «Химия» оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) «Атом құрылысы». Атом құрылысының заманауи теориясы; атомдағы электрон күйі 

жəне қозғалысы; Квант саны; Паули принципі; Хунд ережесі; Клечковский ережесі; изотоп-
тар; радиоактивті заттар туралы түсінік; ядролық реакциялар жəне олардың Қазақстанның 
энергетикалық потенциалындағы маңызы;

№1көрсетілім: «Атом құрылысы моделі»;
Есеп шығару: «құрамындағы химиялық элемент атомының массалық үлесі бойынша 

қосылыстың химиялық формуласын табу».
2) «Периодтық заң жəне химиялық элементтердің периодтық жүйесі». Периодтық заң жəне 

периодтық жүйе атом құрылысы тұрғысынан; атом валенттілігі жəне валенттілік мүмкіндігі; 
атомның тотығу дəрежесі; негізгі топшада жəне периодта элемент қасиеттерінің период-
ты өзгеруі; Периодта жəне топта қосылыстардың қышқылды-негіздік қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтары; қоршаған ортаның химиялық бейнесін жəне технология мен ғылымның дамуы 
үшін периодтық заңның мəнін түсіну.

3) Химиялық байланыс жəне зат құрылысы; химиялық байланыс түрінің біртұтас электронды 
табиғаты; ковалентті химиялық байланыс; ковалентті химиялық байланыс қасиеттері; ковалентті 
байланыстың донорлы- акцепторлы механизммен түзілуі ; атом орбитальдарының гибридтелуі 
(sp, sp2, sp3) жəне молекула геометриясы; электртерістілік жəне байланыс полярлығы; ион-
ды химиялық байланыс жəне иондық кристалдық тор; металдық байланыс жəне металдық 
кристалдық тор; сутектік байланыс; жай жəне күрделі заттардың қасиеттерінің химиялық бай-
ланыс жəне кристалдық тор типіне тəуелділігі;

№2 көрсетілім: «Графит, алмаз, көміртегі (IV) оксидінің кристалдық тор моделі»;
№3 көрсетілім: «Натрий, мыс хлоридтерінің кристалдық тор моделі»;
№ 1 зертханалық тəжірибе: « Əр түрлі химиялық байланысты заттардың молекуласын 

даярлау. Түрлі кристалдық торлы заттардың қасиеттерін оқу».
4) «Химиялық реакциялар заңдылығы». Химиялық реакциялардың жіктелуі; жай, бинар-

лы жəне күрделі бейорганикалық заттардың қатысуымен тотығу-тотығу реакциялары; тұз 
ерітінділерінің жəне балқымаларының электролизі; қышқыл, сілті жəне тұз ерітінділерінің рН-і; 
тұздар гидролизі; химиялық реакциялардың жылу эффектісі жəне оның маңызы;

№4 көрсетілім: «Өнеркəсіптік үдерістер электролизінің бейне көрсетілімдері: мыс, алюми-
ний, натрий гидроксиді жəне хлоридінің өнеркəсіптік өндірісі»;

№ 2 зертханалық тəжірибе: «Гидроксидтер, қышқыл жəне тұздар қасиеттерін зерттеу. 
Тұздар гидролизі»;

№ 3 зертханалық тəжірибе: «Ерітінділер рН –ын, тұздар, негіздер жəне қышқылдардың 
сапалық құрамын тəжірибе арқылы дəлелдеу»;

№5 көрсетілім: «Экзо-эндотермиялық реакциялар».
5) «Кинетика». Химиялық реакция жылдамдығы; химиялық реакция жылдамдығына əсер 

ететін факторлар; катализаторлар мен ингибиторлар; гомогенді жəне гетерогенді катализ; 
Қазақстанда катализдік химия ғылымының дамуы;

№ 4 зертханалық тəжірибе: «Химиялық реакция жылдамдығының əртүрлі факторларға: 
температура, концентрация, қысымға тəуелділігін тану» 

№ 5 зертханалық тəжірибе: «Химиялық реакция жылдамдығының əртүрлі факторларға 
тəуелділігін зерттеу, гомогенді жəне гетерогенді катализ». 

6) «Химиялық тепе-теңдік». Химиялық тепе-теңдік жəне оның ығысуына əсер етуші 
жағдайлар. Ле Шателье-Браун принциптері;

№6 зертханалық тəжірибе: «Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы (аммоний не калий тиоцио-
наты мен темір (ІІІ) хлориді концентрациясының өзгеруі бойынша».

7) «Металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы». Металдар жəне бейметал-
дар: химиялық элементтер жəне жай заттар; металдар мен бейметалдардың (атом, ион) 
құрылысы жəне кристалдық торларының ерекшелігі, металдар мен бейметалдар, олардың 
қосылыстарының қасиеттерінің период жəне топ бойынша өзгеруі; металдар жəне бейметалдар: 
негізгі физикалық жəне химиялық қасиеттері; металдардың электрохимиялық кернеу қатары; 
металдар, бейметалдар жəне олардың қосылыстарының табиғатта кездесуі; тірі ағзалардың 
іс-əрекетінде металдар жəне бейметалдардың биологиялық ролі; 

№6 көрсетілім: «Металдар, бейметалдар жəне олардың қосылыстарының үлгілері, 
металдардың кристалдық тор модельдері»; 

№7 зертханалық тəжірибе: «Типтік металдар, бейметалдар мен амфотерлі элементтердің 
химиялық қасиеттері».

8) «Маңызды s-элементтер жəне олардың қосылыстары». Химиялық элементтердің 
периодтық жүйесіндегі s-элементтердің орны, атом құрылысының ерекшелігі, олардың 
металдық жəне тотықсыздандырғыштық қасиеттерін салыстыру; натрий, калий жəне 
олардың маңызды қосылыстарының физикалық, химиялық қасиеттері, алынуы, қолданылуы, 
биологиялық маңызы; кальций, магний жəне олардың қосылыстарының физикалық, химиялық 
қасиеттері, алынуы, қолданылуы, биологиялық маңызы; судың кермектігі, оны жою жолдары; 
сілтілік металдар мен сілтілік жер металдарының табиғи қосылыстарының Қазақстандағы 
кен орындары;

№7 көрсетілім: «Натрий, калий жəне кальцийдің сумен əрекеттесуі. Натрий, калий жəне 
кальций иондарына сапалық реакция (жалын түсінің өзгеруі);

№8 зертханалық тəжірибе: «Натрий, калий, магний, кальцийдің маңызды тұздарының 
үлгілерімен танысу, металдардың химиялық белсенділігін салыстыру. Сілтілік жəне сілтілік-
жер металдары тұздарының жалынды бояуы».

9) «Маңызды d-элементтер жəне олардың қосылыстары». d-элементтердің периодтық 
жүйедегі орны, атом құрылысының ерекшелігі; Қазақстандағы мыс, мырыш, темір, хром жəне 
олардың қосылыстарының кен орындары; мыс, мырыш жəне олардың маңызды қосылыстары. 
Хром жəне оның қосылыстары; темір жəне оның қосылыстары; коррозия түрлері жəне 
коррозияның алдын алу шаралары;

№9 зертханалық тəжірибе: «Cu2+, Zn2+ иондарын тануға сапалық реакция»;
№10 зертханалық тəжірибе: №10 «Fe2+, Fе3+ иондарын тануға сапалық реакция»;
№1 практикалық жұмыс: «Темір (ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, хром (ІІІ) гидроксидтерін алу; 

қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге əсерін зерттеу».
10) «Маңызды p-элементтер жəне олардың қосылыстары». Периодтық жүйедегі 

р-элементтердің орны, олардың атом құрылысының ерекшеліктері; алюминий жəне олардың 
қосылыстары; көміртек, кремний жəне олардың қосылыстарының қасиеттері; көміртек, крем-
ний жəне олардың қосылыстарының табиғатта таралуы; азот молекуласы құрылысы жəне 
қасиеттерінің ерекшеліктері; аммиак, аммоний тұздары; ортофосфор қышқылы жəне фосфат-
тар; азот жəне фосфор қосылыстарының тыңайтқыш ретінде қолданылуы; азот оксидтерінің, 
нитраттар жəне фосфаттардың қоршаған ортаға экологиялық əсері; күкірт, оның оксидтері, 
қышқылдары, сульфаттар; күкірт қышқылының қасиеттері; галогендер; хлорсутек, тұз қышқылы 
жəне хлоридтер;

«йод ерітіндісінің крахмалға əсері»; адам тіршілігіндегі йодтың биологиялық ролі; йод 
жетіспеушілігінен туындайтын аурулардан Қазақстан тұрғындарын сақтандыру шаралары;

№ 8 көрсетілім: «Еріген заттың белсендірілген көмірге сіңірілуі (адсорбция); 
№2 пратикалық жұмыс: «Аммиак алу, оның сулы ерітіндісінің жəне аммоний тұздарының 

қасиеттерін зерттеу»;
№ 3 практикалық жұмыс: «Кейбір аниондарға сапалық реакция» тақырыбына эксперименттік 

есептер шығару.
11) «Бейорганикалық қосылыстарды жəне құймаларды өндіру»; Қазақстанда қара жəне түсті 

металдарды жəне олардың құймаларын алу; жанасу əдісімен күкірт қышқылын өндіру; амми-
ак, азот қышқылыш өндіру; Қазақстандағы силикат өндірісі; химиялық жəне металлургиялық 
өндіріс қалдықтарымен қоршаған ортаның ластануы.

12. «Химия» оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) «Органикалық химияға кіріспе». Көміртек атомы құрылысының ерекшеліктері; гибри-

дизация; органикалық қосылыстардағы химиялық байланыстардың сипатттамасы жəне 
электрондық табиғаты А.М.Бутлеровтың органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс 
теориясының негізгі қағидалары;изомерия жəне гомологтық қатар; бос радикалдар туралы 
ұғым жəне олардың тірі ағзалар өміріндегі маңызы; органикалық заттардың номенклатура-
сы мен жіктелуі; органикалық қосылыстардың табиғатттағы жəне адам өміріндегі маңызы; 
органикалық химияның дамуындағы Қазақстандық ғалымдардың ролі;

№1 көрсетілім: « Органикалық затттар үлгілері (мұнай, керосин, этанол, глицерин, глюкоза, 
сахароза, парафин, мақта, ағаш сүрегі )»;

№1 зертханалық тəжірибе: «Метан, этан, этилен, ацетилен, бензол, метанол, этанол, сірке 
қышқылы молекулаларының модельдері».

2) «Көмірсутектер жəне олардың көздері». Алкандар; циклоалкандар; алкендер . по-
лиэтилен;

№2 көрсетілім: «Метан, этилен, ацетиленнің жануы. Каучуктер.резина, эбонит үлгілерімен 
танысу»;

№ 2 зертханалық тəжірибе: «Этиленнің, ацетиленнің, мұнай үлгісінің жəне бензолдың калий;
№2 практикалық жұмыс: «Этиленді алу жəне қасиеттерін зерттеу»перманганаты жəне 

бром/ йод суы ерітінділеріне əсері».
3) «Көмірсутектер жəне олардың көздері». Алкадиендер; алкиндер; арендер жəне олардың 

туындылары; көмірсутектердің жəне олардың туындыларының генетикалық байланысы; 
көмірсутектердің табиғи көздері жəне олардың Қазақстандағы кен орындары; газ, мұнай, көмірді 
өңдеу; Казақстанда көмір жəне мұнай-газ өндірістерінің дамуы; Қазақстанда өнімді өндірудегі, 
өңдеудегі экологиялық аспектілер;

№ 3 зертханалық тəжірибе: «Изопренді каучуктің шарөзекті моделін құрастыру».
4) «Оттекті органикалық қосылыстар». Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, но-

менклатурасы; біратомды жəне көпатомды спирттер; фенол; альдегидтер; кетондар; карбон 
қышқылдары;

№ 4 зертханалық тəжірибе: «Этанолды этилен гидратациясы жəне глюкозаның ашуы 
арқылы алу»;

№5 зертханалық тəжірибе: «Спирттердің суда еруі, жануы жəне біратомды жəне көпатомды 
спирттерге сапалық реакциялары»; 

№ 2 практикалық жұмыс: « Оттекті органикалық қосылыстарға сапалық реакциялар».
5) «Оттекті органикалық қосылыстар». Жай жəне күрделі эфирлер; майлар; сабын жəне 

жуғыш заттар; Қазақстандағы сабын жəне синтетикалық жуғыш заттар өндірісі; көмірсулардың 
жіктелуі, биологиялық рөлі; моносахаридтер; глюкоза; фруктоза; дисахаридтер; сахароза; лак-
тоза; полисахаридтер; крахмал; целлюлоза. 

№ 3 көрсетілім: «Сабын жəне жуғыш ұнтақ ерітінділерін индикаторлармен сынау» 
№ 6 зертханалық тəжірибе: « Тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау»
6) «Құрамында азоты бар органикалық қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Нуклеин 

қышқылдары». Аминдер; анилин; аминқышқылдары; нəруыздар; нуклеин қышқылдары;
№ 4 көрсетілім: «Аминқышқылдарында функционалдық топтардың барын дəлелдеу»;
№  5  көрсет іл ім :  «Нəруыздардың  еру і  жəне  тұнбаға  түсу і ,  белоктар 

денатурациясы;белоктардың жануы (жүн, құс қауырсыны);
№ 7 зертханалық тəжірибе: «Нəруыздардың түсті реакциялары »;
№ 6 көрсетілім: «ДНК мен РНК молекулаларының модельдері».
7) «Жасанды жəне синтетикалық полимерлер Химия адам өмірінде».
Жасанады жəне синтетикалық полимерлер; пластмассалар, каучуктер, талшықтар; 

Қазақстандағы полимерлер өндірісі; дəрумендер жəне гормондар туралы түсінік; биогенді 
органикалық заттардың рөлі; химия жəне өмір; экологиялық мəселелер;

№ 7 көрсетілім: «Пластмассалар,синтетикалық каучуктер жəне талшықтар үлгілерімен 
таныстыру». 

№8 зертханалық тəжірибе: «Пластмассалар мен талшықтарды анықтау».
3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

13. Бағдарламада «оқыту мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. 
Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар бөлім жəне бөлімше ретін, 
төртінші сан бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодында 
«10»-сынып, «2.1» – екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» – оқыту мақсатының реттік саны.

1. Заттардың бөлшектері 
Білім алушылар орындауы тиіс…

10-сынып 11-сынып
1.1 Атомдар, мо-
лекулалар жəне 
иондар

10.1.1.1 - құрамындағы химиялық элемент атомының 
массалық үлесі бойынша қосылыстың химиялық формула-
сын шығару

1.2 Атомның 
құрамы мен 
құрылысы

10.1.2.1 - атом құрылысының заманауи теориясын білу
10.1.2.2 - s, p, d, f орбитальдарының пішінін ажырату;
10.1.2.3 - радиоактивтілік табиғатын жəне радиоактивті 
изотоптардың қолданылуын түсіндіру

1.3 Атомда 
электрондардың 
қозғалысы жəне 
таралуы

10.1.3.1 - квант сандарының сипаттамасы мен мəндерін білу;
10.1.3.2 - электрон орбитальдарын толтыру ережелерін: минимальді 
энергия принципі, Паули принципі, Хунд ережесін қолдану;
10.1.3.3 - алғашқы 36 химиялық элементтің электрондық конфигу-
рациясын жазу

1.4 Химиялық 
байланыстың 

түрлері

10.1.4.1 - донор-акцепторлы жəне алмасу механизмі бойын-
ша ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру;
10.1.4.2 - ковалентті байланыстың қасиеттерін сипаттау;
10.1.4.3 - H2, Cl2, O2, N2, HCl, NH3 молекулалары үшін Льюис 
диаграммасын құру
10.1.4.4 - əртүрлі гибридтелу түрлерінің мəнін түсіндіру;
10.1.4.5 - BF3, CH4, NH3, H2O, ВеСl2 мысалында молекуланың 
электронды жəне кеңістіктік құрылысына зат қасиетінің 
тəуелділігін түсіндіру
10.1.4.6 - атомдардың электртерістілік ұғымының физикалық 
мəнін түсіндіру жəне оның негізінде химиялық байланыстың 
түрін болжау;
10.1.4.7 - иондық байланыстың қарама-қарсы зарядталған 
иондардың электростатикалық тартылуы нəтижесінде 
түзілетіндігін түсіну;

10.1.4.8 - NaCl, CaO, MgF2, KH қосылыстары үшін Льюис диа-
граммасын құру
10.1.4.9 - металдық байланыстың табиғатын жəне оның 
металдардың физикалық қасиеттеріне əсерін түсіндіру;
10.1.4.10 - сутекті байланыстың түзілу механизмін түсіндіру;
10.1.4.11 - кристалл тор типтері жəне байланыс түрлері 
əртүрлі қосылыстардың қасиеттерін болжау

2. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары 
Білім алушылар орындауы тиіс…

10-сынып 11-сынып
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10.2.1.1 - периодтық заңның физикалық мəнін түсіндіру;
10.2.1.2 - валенттілік жəне атомның тотығу дəрежесі ұғымдарының 
физикалық мəнін түсіндіру;
10.2.1.3 - химиялық элемент атомдарының қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтарының сипаттау: радиусы, иондану энергиясы, 
электронтартқыштық, электртерістілік жəне тотығу дəрежесі;
10.2.1.4 - период жəне топ бойынша химиялық элементтердің 
оксидтерінің, гидроксидтерінің жəне сутекті қосылыстарының 
қышқылдық-негіздік қасиеттерінің өзгеру заңдылығын түсіндіру;
10.2.1.5 - периодтық кестеде орналасуы бойынша химиялық 
элементтердің жəне олардың қосылыстарының қасиеттерін болжау;
10.2.1.6 - периодтық кестенің ашылуымен байланысты дамыған 
ғылымдардың негізгі бағыттарын тізімдеу;
10.2.1.7 - химиялық реакцияларды үдерістің бағыты, саны 
мен құрамы, реагенттер мен реакция өнімдеріндегі химиялық 
элементтердің тотығу дəрежелерінің өзгеруі бойынша жіктей білу;
10.2.1.8 - радиоактивті заттар ұғымын білу;
10.2.1.9 - радиоактивті ыдырау типін білу жəне қарапайым ядролық 
реакциялар теңдеуін құра алу (α, β-, β+, γ ыдырау);
10.2.1.10 - Қазақстан энергетикалық потенциалында ядролық реакци-
ялар мəнін түсіну;
10.2.1.11 - металдар жəне бейметалдар құрылысының ерекшелігін 
сипаттау: радиусы, иондану энергиясы, электронтартқыштық, кри-
сталл торы;
10.2.1.12 - период жəне топта металл, бейметалл жəне олардың 
қосылыстарының қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжау;
10.2.1.13 - металдар жəне бейметалдардың негізгі физикалық 
қасиеттерін түсіндіру;
10.2.1.14 - электрохимиялық кернеу қатарында металдардың орнала-
су принципін түсіну;
10.2.1.15 - металдар жəне бейметалдардың химиялық қасиеттерін 
сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
10.2.1.16 - типтік металдар, бейметалдар мен амфотерлі 
элементтердің химиялық қасиеттерін тəжірибе жүзінде зерттеу;
10.2.1.17 - металдар, бейметалдар жəне олардың қосылыстарының 
табиғатта таралуы туралы білу
10.2.1.18 - атом құрылысы негізінде s-элементтердің жалпы 
қасиеттерін түсіндіру
10.2.1.19 - s-элементтердің металдық, тотықсыздандырғыштық 
қасиеттерін салыстыру жəне реакция теңдеулерін құрастыру
10.2.1.20 - натрий, калий жəне олардың маңызды қосылыстарының 
алыну əдістерін білу;
10.2.1.21 - натрий, калий жəне кальцийдің сумен реакциясының 
химиялық белсенділігін ажыратуды түсіндіру ;
10.2.1.22 - кальций, магний жəне олардың қосылыстарының негізгі 
қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
10.2.1.23 - калий, натрий, кальций иондарының сапалық реакциясын 
зерттеу (жалынды бояуы)
10.2.1.24 - атом құрылысы негізінде d-элементтердің периодтық 
жүйедегі орнын түсіндіру
10.2.1.25 - мыс, мырыш жəне олардың маңызды қосылыстарының 
қасиеттерін жəне қолданылуын түсіндіру
10.2.1.26 - Cu2+, Zn2+ иондарын тани білу;
10.2.1.27 - хром жəне оның қосылыстарың қасиеттерін жəне 
қолданылуын түсіндіру
10.2.1.28 - темір жəне оның қосылыстарының алынуын, тəн 
физикалық жəне химиялық қасиеттерін сипаттау;
10.2.1.29 - Fe2+, Fе3+ иондарын тани білу;
10.2.1.30 - темір (ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, хром (ІІІ) гидроксидтерін 
тəжірибе жүзінде ала білу жəне олардың қышқыл жəне сілтілермен 
əрекеттесуін зерделеу
10.2.1.31 - атом құрылысы көзқарасы тұрғысынан периодта жəне топ-
та р-элементтердің қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру
10.2.1.32 - алюминий оксиді жəне гидроксидінің екəдайлы қасиеттерін 
оқып білу
10.2.1.33 - алюминий жəне оның құймаларының қолданылуын си-
паттау
10.2.1.34 - көміртек, кремний жəне олардың қосылыстарының 
физикалық, химиялық қасиеттерін оқып білу
10.2.1.35 - иіс газымен уланудың қалай жүретінін түсіндіру жəне 
алғашқы көмек көрсету əдістерін сипаттау
10.2.1.36 - молекула құрылысы негізінде азоттың төмен химиялық 
белсенділігін түсіндіру;
10.2.1.37 - газтəрізді аммиактың жəне оның сулы ерітіндісінің 
химиялық қасиеттерін жəне алынуын сипаттайтын реакция 
теңдеулерін құрастыру;
10.2.1.38 - ортофосфор қышқылының жəне фосфаттардың 
физикалық, хиииялық қасиеттерін оқып білу;
10.2.1.39 - құрамында күкірті бар қазбалы отындардың жануы 
кезіндегі күкірт диоксидінің түзілуін сипаттау;
10.2.1.40 - сұйылтылған жəне концентрлі күкірт қышқылының 
қасиеттерін салыстыру
10.2.1.41 - топ бойынша галогендердің физикалық жəне химиялық 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын түсіндіру
10.2.1.42 - тұз қышқылының химиялық қасиеттерін оқып білу жəне 
оның қолданылу аймағын білу;
10.2.1.43 - хлорид-, бромид-, йодид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, 
нитрат-, силикат- иондарына сапалық реакцияны білу;
10.2.1.44 - аниондарды анықтау бойынша тəжірибе жоспарын құру 
жəне оны іс –жүзінде жүзеге асыру;
10.2.1.45 - күкірт қышқылын өнеркəсіптік өндірудің жанасу үдерісін 
сипаттаужəне оның өнеркəсіп үшін мəнін білу
10.2.1.46 - аммиак жəне азот қышқылын өнеркəсіптік өндіру əдістерін 
жəне оның өнімдерінің қолданылу саласын сипаттау
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10.2.2.1 - металдар мен оның қосылыстарындағы генетикалық байла-
нысты көрсететін химиялық реакция теңдеулері бойынша реагенттің 
немесе өнімнің массасына, зат мөлшеріне есептер шығару;
10.2.2.2 - металдар қатысуымен жүретін химиялық реакциялар 
теңдеуі бойынша (құрамында қоспасы бар реагенттер, теориялық 
мүмкіндікпен салыстырғандағы практикалық шығымның массалық 
үлесі) есептер шығару
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10.2.3.1 - зат формуласы бойынша элементтің тотығу дəрежесін 
анықтай алу;
10.2.3.2 - электронды баланс əдісін қолданып тотығу жəне 
тотықсыздану теңдеулерін құрастыра алу;
 10.2.3.3 - ерітінді жəне балқыма арқылы электр тоғы өткен кезде 
жүретін үдерістерді оқу жəне түсіндіру
10.2.3.4 - электролит ерітінділерін жəне балқымаларын электролиз-
деу кезінде электродтарда түзілетін электролиз өнімдерін болжау;
10.2.3.5 - ерітінді жəне балқыма электролизі үдерісі сызбанұсқасын 
құра алу
10.2.3.6 - электролиз өнімдерінің массасын, көлемін (газ) есептей алу;
 10.2.3.7 - коррозия түрлерін, коррозияның болу себептерін білу 
жəне оның конструкцияларының пайдалану ұзақтығына кері əсерін 
түсіндіру;
10.2.3.8 - өнеркəсіпте металдарды алу əдістерін білу;
10.2.3.9 - тұрмыста, техникада жəне ғылымда қолданылатын 
маңызды құймалардың құрамын атау: шойын, болат, жез, қола, мель-
хиор, дюраль;
10.2.3.10 - шойын жəне болаттың алыну əдістерін жəне қасиеттерін 
сипаттау;
10.2.3.11 - шыны, цемент өндіру үдерісін жəне олардың қолданылуын 
сипаттау

3. Химиялық реакциялардың энергетикасы 
Білім алушылар орындауы тиіс…

10-сынып 11-сынып
3.1 Экзотермиялық 
жəне эндотермия-
лық реакциялар

 10.3.1.1 - жылу эффектісі бойынша химиялық реакция-
ларды жіктей алу;
10.3.1.2 - химиялық реакциялардың жылу эффектісі 
мəнін тұсіндіру;
10.3.1.3 - химиялық реакциялардың жылу эффектісін 
есептей алу

3.2 Химиялық 
реакциялардың 
жылдамдығы

10.3.2.1 - химиялық реакция жылдамдығына температу-
ра, концентрация, қысымның əсерін тəжірибелік зерттеу;
10.3.2.2 - химиялық реакция жылдамдына əртүрлі фак-
торлар өзгерісінің əсерін түсіндіру;
10.3.2.3 - əрекеттесуші заттар концентрация-
сы жəне температурасы өзгеруі кезіндегі реакция 
жылдамдығының өзгерісін есептей алу;
10.3.2.4 - химиялық реакция жылдамдығына катализа-
торлар жəне ингибиторлар əсерін түсіндіру
10.3.2.5 - гомогенді жəне гетерогенді катализ 
механизмін түсіндіру 
10.3.2.6 - Қазақстанда катализдік химияның дамуын білу

3.3 Химиялық тепе-
теңдік

10.3.3.1 - əр түрлі факторлардың тепе-теңдіктің 
ығысуына əсерін тəжірибе жүзінде зерттеу;
10.3.3.2 - химиялық тепе-теңдікке температура, концен-
трация жəне қысым өзгерісінің əсерін болжау;
10.3.3.3 - тепе-теңдік константасы өрнегін құра алу

3.4 Қышқылдар мен 
негіздер теория-
сы. Электролиттер 
ерітінділеріндегі 
иондық тепе-
теңдіктер

10.3.4.1 - ерітіндінің рН мəні бойынша тұздар, 
қышқылдар жəне гидроксид ерітінділерінің сапалық 
құрамын дəлелдеу;
10.3.4.2 - оның сапалық құрамы бойынша тұз 
ерітінділерінің ортасын болжау

4. Химия жəне қоршаған орта 
Білім алушылар орындауы тиіс…

10-сынып 11-сынып
4.1 Жер 
химиясы 

10.4.1.1 - кейбір металдар мен 
бейметалдардың жəне олардың 
қосылыстарының қоршаған ортаға 
əсерін зерделеу;
10.4.1.2 - тірі ағзалардың іс- 
əрекетінде металдар жəне 
бейметалдардың биологиялық рөлін 
түсіндіру;
10.4.1.3 - натрий жəне калий 
қосылыстарының биологиялық рөлін 
түсіндіру
10.4.1.4 - кальций жəне магнийдің 
биологиялық рөлін түсіндіру;
10.4.1.5 - судың кермектілігін жəне 
оны жою əдістерін түсіндіру;
10.4.1.6 - Қазақстанда таралған 
сілтілік жəне сілтілік жер металдардың 
табиғи қосылыстарын білу
10.4.1.7 - Қазақстандағы мыс, мы-
рыш, темір, хром жəне олардың 
қосылыстарының кен орындары атау;
10.4.1.8 - азот оксидтерінің 
атмосфераға, нитраттардың топырақ 
жəне су ресурстарына əсерін ана-
лиздеу;
10.4.1.9 - азот жəне фосфор 
қосылыстарының қоршаған ортаға 
əсерін азайтудың мəселелерін шешу 
жолдарын ұсыну;
10.4.1.10 - қышқыл жаңбырлардың 
қалыптасуындағы күкірт диоксидінің 
ролін жəне оның қоршаған ортаға 
əсерін түсіндіру;
10.4.1.11 - тағам өнімдерін 
консервілеуде күкірт диоксидінің 
қолданылуын түсіндіру;
10.4.1.12 - адам ағзасындағы 
йодтың биологиялық рөлін білу жəне 
Қазақстан территориясында йод 
жетіспеушілігіне байланысты туын-
дайтын ауруларды түсіндіру жəне осы 
мəселелерді шешу жолын ұсыну;
10.4.1.13 - Қазақстандағы химиялық 
өндірістердің экологиялық 
мəселелерін түсіндіру;
10.4.1.14 - химиялық жəне 
металлургиялық өндіріс 
қалдықтарының қоршаған ортаға 
əсерін бағалау

11.4.1.1 - «Жасыл химияның» 12 
принципін білу жəне түсіндіру;
11.4.1.2 - атмосфера, гидросфера жəне 
литосфераның ластану көздерін білу, 
жаһандану мəселелерін шешу жолда-
рын ұсыну;
11.4.1.3 - «парниктік эффект» пен 
озон қабатынының бұзылу мəселелері 
арасындағы айырмашылықты түсіндіру ; 
11.4.1.4 - Қазақстан химиялық 
өнеркəсібінің əр түрлі саласындағы 
экологиялық мəселелерді болжау жəне 
оның шешу жолдарын ұсыну

4.2 
Көміртек 
жəне оның 
қосылыс-
тары

11.4.2.1 - көмірсутектердегі көміртектің 
гибридизациясын зерделеу;
11.4.2.1 - С-С байланысының түзілу 
қабылетін жəне көміртек атомының 
құрылыс ерекшеліктерін түсіндіру;
11.4.2.3 - А.М. Бутлеровтың 
органикалық қосылыстар теориясының 
негізгі қағидаларын білу;
11.4.2.4 - көмірсутектердің 
молекулалық, эмпирикалық, 
құрылымдық формулаларын ажырату;
 11.4.2.5 - изомерлердің түрлерін атау 
жəне құрылымдық, байланыстардың 
орналасуы, функционалдық топтар 
жəне класаралық изомерлерінің форму-
лаларын құру;
11.4.2.6 - бос радикалардар туралы 
ұғымды қалыптастыру
11.4.2.7 - тірі ағзалар өміріндегі 
радикалдардың рөлін білу;
11.4.2.8 - гомологтық қатарлардың 
қалай түзілетіндігін түсіну 
11.4.2.9 - гомологтардың ұқсастығы мен 
айырмашалығын түсіндіру;
11.4.2.10 - қосылыстардың құрылымдық 
формулаларын құру жəне оларды 
IUPAC номенклатурасы бойынша атау; 

11.4.2.11 - органикалық қосылыстардың адам өміріндегі маңызын 
түсіну;
11.4.2.12 - қазақстандық ғалымдардың органикалық химияны 
дамуындағы үлесі
11.4.2.13 - əртүрлі алкандардың жану үдерісін зерттеу жəне олардың 
отын ретінде қолданылуын түсіндіру;
11.4.2.14 - алкандардың жану өнімдерін білу жəне олардың қоршаған 
ортаға əсерін бағалау ;
11.4.2.15 - берілген жану өнімдері бойынша заттардың молекулалық 
формулаларын анықтау;
11.4.2.16 - органикалық заттардың масссалық үлестері жəне 
олардың буының салыстырмалы тығыздығы бойынша органикалық 
заттардың қарапайым молекулалық формуларын анықтау;
11.4.2.17 - циклоалкандардың гомологтық қатарын, құрылысын, 
физикалық, химиялық қасиеттерін. қарастыру 
11.4.2.18 - изомерлерінің формулаларын құрастыру, 
IUPAC бойынша атау;
11.4.2.19 - алкендердің көмірсутектердің алыну жолдарын, 
физикалық жəне химиялық қасиеттерін, құрылысын, гомологтық 
қатарын қарастыру;
11.4.2.20 - полимерлену реакция теңдеулерін құра білу (полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид);
11.4.2.21 - этиленнен этанолды алу жəне оның физикалық жəне 
химиялық қасиеттерін зерттеу;
11.2.4.22 - алкендердің сапалық реакциясын білу (қанықпағандық);
11.4.2.23 - алкадиендардің құрылысы, қасиеттерін білу; 
11.4.2.24 - алкадиендердің қасиеттерін құрылысы негізінде түсіндіру; 
11.4.2.25 - диендердің полимерлену реакциялары өнімдерінің 
шаростерженді модельдерін құрастыру (изопрен);
11.4.2.26 - алкиндердің алыну жолдарын,физикалық жəне химиялық 
қасиеттерін, құрылысын, гомологтық қатарын қарастыру;
11.4.2.27 - электрондардың делокализациясы тұрғысынан бензол 
молекуласының құрылымын түсіндіру;
11.4.2.28 - бензолды жəне оның гомологтарын алу, реакцияларының 
теңдеулерін құру;
11.4.2.29 - бензол жəне оның гомологтарына тəн қасиеттерді си-
паттау;
 11.4.2.30 - органикалық синтезде бензолды қолдануды білу
11.4.2.31 - органикалық қосылыстардың негізгі кластарының 
генетикалық байланысының сызбанұсқасын құру;
11.4.2.32 - өнімнің шығымын реагант мөлшері (көлем. масса) жəне 
реакция өнімнің берілген шамасы ( көлем, массса) бойынша есептеу;
11.4.2.33 - көміртек қосылыстарын отын ретінде қолдануға болаты-
нын білу; 
11.4.2.34 - көмір, мұнай, табиғи газдардың Қазақстандағы кен орын-
дарын карта бойынша анықтау; 
11.4.2.35 - шикі мұнайды айдау үдерісінің маңызын түсіну жəне 
өңдіру үдерісін сипаттау;
11.4.2.36 - шикі мұнайды айдау өнімдерінің қолдану аясын білу;
11.4.2.37 - қазба отындар қорының шектеулі екенін түсіну;
11.4.2.38 - көмірсутек отындарын жағу қоршаған ортаның ластануы-
на əкеп соғатынын жəне оның климатқа əсерін білу;
11.4.2.39 - спирттер, альдегидтер, кетондар,карбон қышқылдары, 
эфирлердің функционалдық топтарының құрылысын сипаттау;
11.4.2.40 - спирттер, альдегидтер, кетондар,карбон қышқылдары, 
эфирлердің құрылымдық формулаларын құру жəне IUPAC бойын-
ша атау;
11.4.2. 41 - спирттердің құрылымдық, функционалдық топ, 
класаралық изомерлерінің формуларын құру жəне жіктелуін атау;
11.4.2.42 - спирттердің жəне фенолдың алу жолдарын білу;
11.4.2.43 - спирттер мен фенолдың химиялық қасиеттерін сипаттай-
тын реакция теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.44 - спирттер мен фенолдың қолдану аясын атау;
11.4.2.45 - спирттердің адам ағзасына уытты əсерін зерделеу;
11.4.2.46 - альдегидтер мен кетондардың құрылымдық формулала-
рын құру жəне оларды IUPAC бойынша атау ;
11.4.2.47 - альдегидтер мен кетондарды алу реакция теңдеулерін 
құрастыру;
11.4.2.48 - альдегидтер мен кетондарды тəжірибе жүзінде анықтау;
11.4.2.49 - альдегидтер мен кетондардың тотығу жəне тотықсыздану 
реакция өнімдерін атау;
11.4.2.50 - карбон қышқылдарының алу тəсілдерін жəне физикалық 
қасиеттерін түсіндіру;
11.4.2.51 - карбон қышқылының химиялық қасиеттерін сипаттайтын 
реакция теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.52 - карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, сабын, 
синтетикалық жуғыш заттардың қолдану аясын атау;
11.4.2.53 - синтетикалық жуғыш заттардан табиғатты қорғау 
қажеттігін түсіну;
11.4.2.54 - аминдердің номенклатурасы мен жіктелуін білу;
11.4.2.55 - анилин, аминдар, аммиактың негізгі қасиеттері мен 
құрылымын салыстыру;
11.4.2.56 - аминдер мен аниалиннің физикалық қасиеттерін түсіндіру; 
11.4.2.57 - анилин мен аминдерді алу реакция теңдеулерін 
құрастыру;
11.4.2.58 - «мономер», «элементарлық буын», «олигомер», «поли-
мер», «полимерлену дəрежесі» ұғымдарын ажырату; 
11.4.2.59 - полимеризация мен поликонденсация реакцияларының 
теңдеулерін құру;
11.4.2.60 - кейбір полимерлер мен пластмассалардың қолдану аясын 
жəне қасиеттерін атау;
11.4.2.61 - тəжірибе жүзінде пластмассалар мен талшықтарды 
анықтау; 
11.4.2.62 - Қазақстанда өндірілетін полимерлердің түрлерін білу

5. Химия жəне өмір 
Білім алушылар орындауы тиіс …

10-сы-
нып

11- сынып

5.1 
Биохимия

11.5.1.1 - жай жəне күрделі эфирлерді алу реакцияларының 
теңдеулерін құрастыру;
11.5.1.2 - майлардың құрамы мен құрылысын білу ;
11.5.1.3 - майлардың функциясын түсіну;
11.5.1.4 - майларға сапалық реакция жасау;
11.5.1.5 - майлардың сабындану жəне гидролиз өнімдерін атау; 
11.5.1.6 - глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахаро-
за, крахмал жəне целлюлоза молекулалары формулаларының 
айырмашылығын білу; 
11.5.1.7 - глюкозада функционалдық топтардың болуын тəжірибе 
жүзінде анықтау;
11.5.1.8 - глюкозаның сүт қышқылды жəне спирттік ашуының реак-
ция теңдеуін құрастыру;
11.5.1.9 - крахмалға сапалық реакцияны жасау;
11.5.1.10 - сахароза, крахмал жəне целлюлоза гидролизінің реак-
ция өнімдерін атау;
11.5.1.11 - крахмал мен целлюлозаның құрылысы мен қасиеттерін 
салыстыру;
11.5.1.12 - аминқышқылдарын тривиалды жəне жүйелі номенклату-
ралар бойынша атауларын білу;
11.5.1.13 - аминқышқылдары молекулаларының құрамы мен 
құрылысын сипаттау;
11.5.1.14 - аминқышқылдарының екідайлылығын қарастыру;
11.5.1.15 - α – аминоқышқылдарынан нəруыздарды алудағы 
пептидтік байланыстың түзілуін түсіндіру;
11.5.1.16 - нəруыздар гидролизі өнімдерін білу;
11.5.1.17 - нəруыздардың қызметін білу; 
11.5.1.18 - нəруыздардың сапалық реакцияларын жəне денатура-
циясын білу;
11.5.1.19 - нуклеин қышқылдары туралы жалпы ұғымды жəне 
олардың жіктелуін білу;
11.5.1.20 - ДНК мен РНК құрылымдарын салыстыру;
11.5.1.21 - ДНК мен РНК биологиялық рөлін түсіндіру;
11.5.1.22 - гендік инженерия мен биотехнологияның маңыздылығын 
түсіну;
11.5.1.23 - дəрумендер мен гормондардың адам ағзасындағы функ-
циясын сипаттау;
11.5.1.24 - кейбір дəрумендердің табиғаттағы көздерін білу

14. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық 
бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған «Химия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

15. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Химия» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сы-
ныптарына арналған «Химия» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
1) 10-сынып 
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Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі 
мазмұны

Оқыту мақсаттары
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Атом құрылысының заманауи тео-
риясы. 
Атомдағы электрон күйі жəне 
қозғалысы.
Көрсетілім №1 «Атом құрылысы 
моделі»

10.1.2.1 - атом құрылысының заманауи те-
ориясын білу
10.1.2.2 - s, p, d, f орбитальдарының пішінін 
ажырату

Квант саны. Паули принципі, Хунд 
ережесі, Клечковский ережесі

10.1.3.1 - квант сандарының сипаттамасы 
мен мəндерін білу;
10.1.3.2 - электрон орбитальдарын толтыру 
ережелерін: минимальді энергия принципі, 
Паули принципі, Хунд ережесін қолдану;
10.1.3.3 - алғашқы 36 химиялық элементтің 
электрондық конфигурациясын жазу

Изотоптар. 
Есеп шығару:
«Құрамындағы химиялық элемент 
атомының массалық үлесі бойынша 
қосылыстың химиялық формула-
сын табу»

10.1.2.3 - радиоактивтілік табиғатын жəне 
радиоактивті изотоптардың қолданылуын 
түсіндіру;
10.1.1.1 - құрамындағы химиялық эле-
мент атомының массалық үлесі бойынша 
қосылыстың химиялық формуласын шығару

Радиоактивті заттар туралы түсінік. 
Ядролық реакциялар жəне олардың 
Қазақстанның энергетикалық 
потенциалындағы маңызы

10.2.1.8 - радиоактивті заттар ұғымын білу;
10.2.1.9 - радиоактивті ыдырау типін білу 
жəне қарапайым ядролық реакциялар 
теңдеуін құра алу (α, β-, β+, γ ыдырау);
10.2.1.10 - Қазақстан энергетикалық потен-
циалында ядролық реакциялар мəнін түсіну
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Периодтық заң жəне периодтық жүйе 
атом құрылысы тұрғысынан.
Атом валенттілігі жəне валенттілік 
мүмкіндігі.
Атомның тотығу дəрежесі
Негізгі топшада жəне периодта эле-
мент қасиеттерінің периодты өзгеруі

10.2.1.1 - периодтық заңның физикалық 
мəнін түсіндіру
10.2.1.2 - валенттілік жəне атомның тотығу 
дəрежесі ұғымдарының физикалық мəнін 
түсіндіру;
10.2.1.3 - химиялық элемент атомдарының 
қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарының 
сипаттау: радиусы, иондану энергиясы, 
электронтартқыштық, электртерістілік жəне 
тотығу дəрежесі

Периодта жəне топта қосылыстардың 
қышқылды-негіздік қасиеттерінің 
өзгеру заңдылықтары

10.2.1.4 - период жəне топ бойынша 
химиялық элементтердің оксидтерінің, 
гидроксидтерінің жəне сутекті 
қосылыстарының қышқылдық-негіздік 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын түсіндіру

Қоршаған ортаның химиялық бейнесін 
жəне технология мен ғылымның да-
муы үшін периодтық заңның мəнін 
түсіну

10.2.1.5 - периодтық кестеде орналасуы 
бойынша химиялық элементтердің жəне 
олардың қосылыстарының қасиеттерін 
болжау;
10.2.1.6 - периодтық кестенің ашылуымен 
байланысты дамыған ғылымдардың негізгі 
бағыттарын тізімдеу
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Химиялық байланыс түрінің біртұтас 
электронды табиғаты 
Ковалентті химиялық байланыс. 
Ковалентті химиялық байланыс 
қасиеттері
Ковалентті байланыстың донорлы- ак-
цепторлы механизммен түзілуі
Көрсетілім №2 «Графит, алмаз, 
көміртегі (IV) оксидінің кристалдық 
тор моделі»

10.1.4.1 - донор-акцепторлы жəне ал-
масу механизмі бойынша ковалентті 
байланыстың түзілуін түсіндіру;
10.1.4.2 - ковалентті байланыстың 
қасиеттерін сипаттау;
10.1.4.3 - H2, Cl2, O2, N2, HCl, NH3 молекула-
лары үшін Льюис диаграммасын құру

Атом орбитальдарының гибридтелуі 
(sp, sp2, sp3) жəне молекула геоме-
триясы

10.1.4.4 - əртүрлі гибридтелу түрлерінің 
мəнін түсіндіру;
10.1.4.5 - BF3, CH4, NH3, H2O, ВеСl2 мысалын-
да молекуланың электронды жəне кеңістіктік 
құрылысына зат қасиетінің тəуелділігін 
түсіндіру

Электртерістілік жəне байланыс 
полярлығы

10.1.4.6 - атомдардың электртерістілік 
ұғымының физикалық мəнін түсіндіру жəне 
оның негізінде химиялық байланыстың 
түрін болжау

Ионды химиялық байланыс жəне 
иондық кристалдық тор.
Металдық байланыс жəне металдық 
кристалдық тор.
Көрсетілім №3 «Натрий, мыс 
хлоридтерінің кристалдық тор моделі»

10.1.4.7 - иондық байланыстың 
қарама-қарсы зарядталған иондардың 
электростатикалық тартылуы нəтижесінде 
түзілетіндігін түсіну;
10.1.4.8 - NaCl, CaO, MgF2, KH қосылыстары 
үшін Льюис диаграммасын құру;
10.1.4.9 - металдық байланыстың табиғатын 
жəне оның металдардың физикалық 
қасиеттеріне əсерін түсіндіру

Сутектік байланыс. 
Жай жəне күрделі заттардың 
қасиеттерінің химиялық байла-
ныс жəне кристалдық тор типіне 
тəуелділігі.
Зертханалық тəжірибе № 1 « Əртүрлі 
химиялық байланысты заттардың мо-
лекуласын даярлау. Түрлі кристалдық 
торлы заттардың қасиеттерін оқу»

10.1.4.10 - сутекті байланыстың түзілу 
механизмін түсіндіру;
10.1.4.11 - кристалл тор типтері жəне бай-
ланыс түрлері əртүрлі қосылыстардың 
қасиеттерін болжау

2-тоқсан
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Химиялық реакциялардың жіктелуі 10.2.1.7 - химиялық реакцияларды үдерістің 
бағыты, саны мен құрамы, реагенттер 
мен реакция өнімдеріндегі химиялық 
элементтердің тотығу дəрежелерінің өзгеруі 
бойынша жіктей білу

Жай, бинарлы жəне күрделі 
бейорганикалық заттардың 
қатысуымен тотығу-тотығу реакци-
ялары

10.2.3.1 - зат формуласы бойынша 
элементтің тотығу дəрежесін анықтай алу;
10.2.3.2 - электронды баланс əдісін 
қолданып тотығу жəне тотықсыздану 
теңдеулерін құрастыра алу

Тұз ерітінділерінің жəне 
балқымаларының электролизі.
Көрсетілім №4
«Өнеркəсіптік үдерістер 
электролизінің бейне көрсетілімдері: 
мыс, алюминий, натрий гидроксиді 
жəне хлоридінің өнеркəсіптік өндірісі» 

10.2.3.3 - ерітінді жəне балқыма арқылы 
электр тоғы өткен кезде жүретін үдерістерді 
оқу жəне түсіндіру;
10.2.3.4 - электролит ерітінділерін жəне 
балқымаларын электролиздеу кезінде элек-
тродтарда түзілетін электролиз өнімдерін 
болжау; 
10.2.3.5 - ерітінді жəне балқыма электролизі 
үдерісі сызбанұсқасын құра алу;
10.2.3.6 - электролиз өнімдерінің массасын, 
көлемін (газ) есептей алу 

Қышқыл, сілті жəне тұз ерітінділерінің 
рН-і
Тұздар гидролизі
Зертханалық тəжірибе № 2 
«Гидроксидтер, қышқыл жəне 
тұздар қасиеттерін зерттеу. Тұздар 
гидролизі»
Зертханалық тəжірибе № 3 
«Ерітінділер рН –ын, тұздар, негіздер 
жəне қышқылдардың сапалық 
құрамын тəжірибе арқылы дəлелдеу»

 10.3.4.1 - ерітіндінің рН мəні бойын-
ша тұздар, қышқылдар жəне гидроксид 
ерітінділерінің сапалық құрамын дəлелдеу;
10.3.4.2 - оның сапалық құрамы бойынша 
тұз ерітінділерінің ортасын болжау

Химиялық реакциялардың жылу 
эффектісі жəне оның маңызы
Көрсетілім №5 «Экзо – 
эндотермиялық реакциялар»

10.3.1.1 - жылу эффектісі бойынша 
химиялық реакцияларды жіктей алу;
10.3.1.2 - химиялық реакциялардың жылу 
эффектісі мəнін тұсіндіру;
10.3.1.3 - химиялық реакциялардың жылу 
эффектісін есептей алу
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Химиялық реакция жылдамдығы. 
Химиялық реакция жылдамдығына 
əсер ететін факторлар.
Зертханалық тəжірибе № 4
«Химиялық реакция жылдамдығының 
əртүрлі факторларға: температура, 
концентрация, қысымға тəуелділігін 
тану»

10.3.2.1 - химиялық реакция жылдамдығына 
температура, концентрация, қысымның 
əсерін тəжірибелік зерттеу;
10.3.2.2 - химиялық реакция жылдамды-
на əртүрлі факторлар өзгерісінің əсерін 
түсіндіру;
10.3.2.3 - əрекеттесуші заттар концентраци-
ясы жəне температурасы өзгеруі кезіндегі 
реакция жылдамдығының өзгерісін есеп-
тей алу

Катализаторлар мен ингибиторлар. 
Гомогенді жəне гетерогенді катализ.
Зертханалық тəжірибе № 5 
«Химиялық реакция жылдамдығының 
əртүрлі факторларға тəуелділігін 
зерттеу, гомогенді жəне гетерогенді 
катализ». 
Қазақстанда катализдік химия 
ғылымының дамуы

10.3.2.4 - химиялық реакция жылдамдығына 
катализаторлар жəне ингибиторлар əсерін 
түсіндіру;
10.3.2.5 - гомогенді жəне гетерогенді ката-
лиз механизмін түсіндіру; 
10.3.2.6 - Қазақстанда катализдік химияның 
дамуын білу
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Химиялық тепе-теңдік жəне оның 
ығысуына əсер етуші жағдайлар. Ле 
Шателье-Браун принциптері.
Зертханалық тəжірибе №6 «Химиялық 
тепе-теңдіктің ығысуы (аммоний не 
калий тиоционаты мен темір (ІІІ) 
хлориді концентрациясының өзгеруі 
бойынша» 

10.3.3.1 - əр түрлі факторлардың тепе-
теңдіктің ығысуына əсерін тəжірибе жүзінде 
зерттеу;
10.3.3.2 - химиялық тепе-теңдікке темпера-
тура, концентрация жəне қысым өзгерісінің 
əсерін болжау;
10.3.3.3 - тепе-теңдік константасы өрнегін 
құра алу

3-тоқсан
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Металдар жəне бейметалдар: 
химиялық элементтер жəне жай 
заттар. 
Металдар мен бейметалдардың 
(атом, ион) құрылысы жəне 
кристалдық торларының ерекшелігі,
металдар мен бейметалдар, олардың 
қосылыстарының қасиеттерінің пери-
од жəне топ бойынша өзгеруі
Көрсетілім №6 
«Металдар, бейметалдар жəне 
олардың қосылыстарының үлгілері;
металдардың кристалдық тор 
модельдері»

10.2.1.11 - металдар жəне бейметал-
дар құрылысының ерекшелігін сипат-
тау: атом радиусы, иондану энергиясы, 
электронтартқыштық, кристалл торы;
10.2.1.12 - период жəне топта металл, бей-
металл жəне олардың қосылыстарының 
қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжау

Металдар жəне бейметалдар: негізгі 
физикалық жəне химиялық қасиеттері. 
Металдардың электрохимиялық кер-
неу қатары. Зертханалық тəжірибе 
№7 «Типтік металдар, бейметал-
дар мен амфотерлі элементтердің 
химиялық қасиеттері»

10.2.1.13 - металдар жəне бейметалдардың 
негізгі физикалық қасиеттерін түсіндіру;
10.2.1.14 - электрохимиялық кернеу 
қатарында металдардың орналасу 
принципін түсіну;
10.2.1.15 - металдар жəне бейметалдардың 
химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция 
теңдеулерін құрастыру;
10.2.1.16 - типтік металдар, бейметалдар 
мен амфотерлі элементтердің химиялық 
қасиеттерін тəжірибе жүзінде зерттеу

Металдар, бейметалдар жəне 
олардың қосылыстарының табиғатта 
кездесуі

10.2.1.17 - металдар, бейметалдар жəне 
олардың қосылыстарының табиғатта тара-
луы туралы білу;
10.4.1.1 - кейбір металдар мен 
бейметалдардың жəне олардың 
қосылыстарының қоршаған ортаға əсерін 
зерделеу

Тірі ағзалардың іс- əрекетінде 
метлдар жəне бейметалдардың 
биологиялық ролі 

10.4.1.2 - тірі ағзалардың іс- əрекетінде ме-
талдар жəне бейметалдардың биологиялық 
рөлін түсіндіру
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Химиялық элементтердің периодтық 
жүйесіндегі s-элементтердің орны, 
атом құрылысының ерекшелігі, 
олардың металдық жəне 
тотықсыздандырғыштық қасиеттерін 
салыстыру

10.2.1.18 - атом құрылысы негізінде 
s-элементтердің жалпы қасиеттерін 
түсіндіру;
10.2.1.19 - s-элементтердің металдық, 
тотықсыздандырғыштық қасиеттерін салы-
стыру жəне реакция теңдеулерін құрастыру

Натрий, калий жəне олардың 
маңызды қосылыстарының 
физикалық, химиялық қасиеттері, 
алынуы, қолданылуы, биологиялық 
маңызы.
Көрсетілім №7 «Натрий, калий жəне 
кальцийдің сумен əрекеттесуі.
Натрий, калий жəне кальций ионда-
рына сапалық реакция (жалын түсінің 
өзгеруі)

10.2.1.20 - натрий, калий жəне олардың 
маңызды қосылыстарының алыну əдістерін 
білу;
10.2.1.21 - натрий, калий жəне кальцийдің 
сумен реакциясының химиялық 
белсенділігін ажыратуды түсіндіру 
10.4.1.3 - натрий жəне калий 
қосылыстарының биологиялық рөлін 
түсіндіру

Кальций, магний жəне олардың 
қосылыстарының физикалық, 
химиялық қасиеттері, алынуы, 
қолданылуы, биологиялық маңызы
Зертханалық тəжірибе №8 «Натрий, 
калий, магний, кальцийдің маңызды 
тұздарының үлгілерімен танысу, 
металдардың химиялық белсенділігін 
салыстыру. Сілтілік жəне сілтілік-жер 
металдары тұздарының жалынды 
бояуы»

10.2.1.22 - кальций, магний жəне олардың 
қосылыстарының негізгі қасиеттерін сипат-
тайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
 10.2.1.23 - калий, натрий, кальций 
иондарының сапалық реакциясын зерттеу 
(жалынды бояуы)
10.4.1.4 - кальций жəне магнийдің 
биологиялық рөлін түсіндіру

Судың кермектігі, оны жою жолдары.
Сілтілік металдар мен сілтілік 
жер металдарының табиғи 
қосылыстарының Қазақстандағы кен 
орындары

 10.4.1.5 - судың кермектігін жəне оны жою 
əдістерін түсіндіру;
10.4.1.6 - Қазақстанда таралған сілтілік 
жəне сілтілік жер металдардың табиғи 
қосылыстарын білу;
10.2.2.1 - металдар мен оның 
қосылыстарындағы генетикалық бай-
ланысты көрсететін химиялық реакция 
теңдеулері бойынша реагенттің немесе 
өнімнің массасына, зат мөлшеріне есеп-
тер шығару
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d-элементтердің периодтық жүйедегі 
орны, атом құрылысының ерекшелігі. 
Қазақстандағы
мыс, мырыш, темір, хром жəне 
олардың қосылыстарының кен орын-
дары

10.2.1.24 - атом құрылысы негізінде 
d-элементтердің периодтық жүйедегі ор-
нын түсіндіру;
10.4.1.7 - Қазақстандағы мыс, мырыш, темір, 
хром жəне олардың қосылыстарының кен 
орындары атау

Мыс, мырыш жəне олардың маңызды 
қосылыстары.
Зертханалық тəжірибе №9 «Cu2+, Zn2+ 

иондарын тануға сапалық реакция»

10.2.1.25 - мыс, мырыш жəне олардың 
маңызды қосылыстарының қасиеттерін 
жəне қолданылуын түсіндіру;
10.2.1.26 - Cu2+, Zn2+ иондарын тани білу

Хром жəне оның қосылыстары 10.2.1.27 - хром жəне оның қосылыстарың 
қасиеттерін жəне қолданылуын түсіндіру

Темір жəне оның қосылыстары.
Зертханалық тəжірибе №10 «Fe2+, Fе3+ 
иондарын тануға сапалық реакция»

10.2.1.28 - темір жəне оның 
қосылыстарының алынуын, тəн физикалық 
жəне химиялық қасиеттерін сипаттау; 
10.2.1.29 Fe2+, Fе3+ иондарын тани білу

Практикалық жұмыс №1 «Темір 
(ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, хром (ІІІ) 
гидроксидтерін алу;
қышқыл мен сілтінің гидроксидтерге 
əсерін зерттеу»

10.2.1.30 - темір (ІІ), (ІІІ), мыс (ІІ), мырыш, 
хром (ІІІ) гидроксидтерін тəжірибе жүзінде 
ала білу жəне олардың қышқыл жəне 
сілтілермен əрекеттесуін зерделеу

Коррозия түрлері жəне коррозияның 
алдын алу шаралары

10.2.3.7 - коррозия түрлерін, коррозияның 
болу себептерін білу жəне оның 
конструкцияларының пайдалану ұзақтығына 
кері əсерін түсіндіру
10.2.2.2 - металдар қатысуымен жүретін 
химиялық реакциялар теңдеуі бойын-
ша (құрамында қоспасы бар реагенттер, 
теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы 
практикалық шығымның массалық үлесі) 
есептер шығару

4-тоқсан
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Периодтық жүйедегі р-элементтердің 
орны, олардың атом құрылысының 
ерекшеліктері. Алюминий жəне 
олардың қосылыстары.

10.2.1.31 - атом құрылысы көзқарасы 
тұрғысынан периодта жəне топта 
р-элементтердің қасиеттерінің өзгеру 
заңдылықтарын түсіндіру;
10.2.1.32 - алюминий оксиді жəне 
гидроксидінің екəдайлы қасиеттерін оқып 
білу;
10.2.1.33 - алюминий жəне оның 
құймаларының қолданылуын сипаттау;

Көміртек, кремний жəне олардың 
қосылыстарының қасиеттері.
Көміртек, кремний жəне олардың 
қосылыстарының табиғатта тара-
луы. Көрсетілім № 8 «Еріген заттың 
белсендірілген көмірге сіңірілуі (ад-
сорбция)

10.2.1.34 - көміртек, кремний жəне олардың 
қосылыстарының физикалық, химиялық 
қасиеттерін оқып білу;
10.2.1.35 - иіс газымен уланудың қалай 
жүретінін түсіндіру жəне алғашқы көмек 
көрсету əдістерін сипаттау

Азот молекуласы құрылысы жəне 
қасиеттерінің ерекшеліктері. Аммиак, 
аммоний тұздары.
Ортофосфор қышқылы жəне фос-
фаттар.
 Азот жəне фосфор қосылыстарының 
тыңайтқыш ретінде қолданылуы.
Азот оксидтерінің, нитраттар жəне 
фосфаттардың қоршаған ортаға 
экологиялық əсері. 
Пратикалық жұмыс №2 «Аммиак алу, 
оның сулы ерітіндісінің жəне аммоний 
тұздарының қасиеттерін зерттеу»

10.2.1.36 - молекула құрылысы негізінде 
азоттың төмен химиялық белсенділігін 
түсіндіру;
10.2.1.37 - газтəрізді аммиактың жəне оның 
сулы ерітіндісінің химиялық қасиеттерін 
жəне алынуын сипаттайтын реакция 
теңдеулерін құрастыру;
10.4.1.8 - азот оксидтерінің атмосфераға, 
нитраттардың топырақ жəне су ресурстары-
на əсерін анализдеу;
10.4.1.9 - азот жəне фосфор 
қосылыстарының қоршаған ортаға əсерін 
азайтудың мəселелерін шешу жолдарын 
ұсыну;
10.2.1.38 - ортофосфор қышқылының жəне 
фосфаттардың физикалық, хиииялық 
қасиеттерін оқып білу

Күкірт, оның оксидтері, қышқылдары, 
сульфаттар. Күкірт қышқылының 
қасиеттері

10.2.1.39 - құрамында күкірті бар қазбалы 
отындардың жануы кезіндегі күкірт 
диоксидінің түзілуін сипаттау;
10.4.1.10 - қышқыл жаңбырлардың 
қалыптасуындағы күкірт диоксидінің ролін 
жəне оның қоршаған ортаға əсерін түсіндіру;
10.2.1.40 - сұйылтылған жəне концентрлі 
күкірт қышқылының қасиеттерін салыстыру;
10.4.1.11 - тағам өнімдерін консервілеуде 
күкірт диоксидінің қолданылуын түсіндіру

Галогендер. Хлорсутек, тұз қышқылы 
жəне хлоридтер.
Зертханалық тəжірибе №11
«Йод ерітіндісінің крахмалға əсері» 
Адам тіршілігіндегі йодтың 
биологиялық ролі. Йод 
жетіспеушілігінен туындайтын ау-
рулардан Қазақстан тұрғындарын 
сақтандыру шаралары

10.2.1.41 - топ бойынша галогендердің 
физикалық жəне химиялық қасиеттерінің 
өзгеру заңдылығын түсіндіру;
10.2.1.42 - тұз қышқылының химиялық 
қасиеттерін оқып білу жəне оның қолданылу 
аймағын білу;
10.4.1.12 - адам ағзасындағы йодтың 
биологиялық ролін білу жəне Қазақстан 
территориясында йод жетіспеушілігіне бай-
ланысты туындайтын ауруларды түсіндіру 
жəне осы мəселелерді шешу жолын ұсыну

Практикалық жұмыс № 3 «Кейбір 
аниондарға сапалық реакция» 
тақырыбына эксперименттік есеп-
тер шығару

10.2.1.43 - хлорид-, бромид-, йодид-, суль-
фат-, карбонат-, фосфат-, нитрат-, силикат- 
иондарына сапалық реакцияны білу;
10.2.1.44 - аниондарды анықтау бойын-
ша тəжірибе жоспарын құру жəне оны іс –
жүзінде жүзеге асыру
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Қазақстанда қара жəне түсті метал-
дарды жəне олардың құймаларын алу

10.2.3.8 - өнеркəсіпте металдарды алу 
əдістерін білу;
10.2.3.9 - Тұрмыста, техникада жəне 
ғылымда қолданылатын маңызды 
құймалардың құрамын атау: шойын, болат, 
жез, қола, мельхиор, дюралюминий;
10.2.3.10 - шойын жəне болаттың алыну 
əдістерін жəне қасиеттерін сипаттау;
10.4.1.13 - Қазақстандағы химиялық 
өндірістердің экологиялық мəселелерін 
түсіндіру

Жанасу əдісімен күкірт қышқылын 
өндіру 

10.2.1.45 - күкірт қышқылын өнеркəсіптік 
өндірудің жанасу үдерісін сипаттаужəне 
оның өнеркəсіп үшін мəнін білу

Аммиак, азот қышқылыш өндіру 10.2.1.46 - аммиак жəне азот қышқылын 
өнеркəсіптік өндіру əдістерін жəне оның 
өнімдерінің қолданылу саласын сипаттау

Қазақстандағы силикат өндірісі 10.2.3.11 - шыны, цемент өндіру үдерісін 
жəне олардың қолданылуын сипаттау 

Химиялық жəне металлургиялық 
өндіріс қалдықтарымен қоршаған 
ортаның ластануы

10.4.1.14 - химиялық жəне металлургиялық 
өндіріс қалдықтарының қоршаған ортаға 
əсерін бағалау

2. 11-сынып 

Ұзақ 
мерзімді 
жоспар-
дың 
бөлім-
дері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан 
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Көміртек атомы құрылысының 
ерекшеліктері. Гибридизация. 
Органикалық қосылыстардағы 
химиялық байланыстардың си-
патттамасы жəне электрондық 
табиғаты .Көрсетілім №1 « 
Органикалық затттар үлгілері 
(мұнай, керосин, этанол, глице-
рин, глюкоза, сахароза, пара-
фин, мақта, ағаш сүрегі )»

11.4.2.1 - көмірсутектердегі көміртектің гибри-
дизациясын зерделеу;
11.4.2.1 - С-С байланысының түзілуін жəне 
көміртек атомының құрылыс ерекшеліктерін 
түсіндіру

.А.М.Бутлеровтың органикалық 
қосылыстардың химиялық 
құрылыс теориясының негізгі 
қағидалары. Изомерия жəне 
гомологтық қатар

11.4.2.3 - А.М. Бутлеровтың органикалық 
қосылыстардың құрылыс теориясының негізгі 
қағидаларын білу;
11.4.2.4 - көмірсутектердің молекулалық, 
эмпирикалық, құрылымдық формулаларын 
ажырату;
 11.4.2.5 - изомерлердің түрлерін атау жəне 
көміртек қаңқасы, еселі байланыстың орнала-
суы, функционалдық топтар жəне класаралық 
изомерлерінің формулаларын құру

Бос радикалдар туралы ұғым 
жəне олардың тірі ағзалар 
өміріндегі маңызы

11.4.2.6 - бос радикалардар туралы ұғымды 
қалыптастыру;
11.4.2.7 - тірі ағзалар өміріндегі 
радикалдардың ролін білу

Органикалық заттардың но-
менклатурасы мен жіктелуі. 
Зертханалық тəжірибе №1 
«Метан, этан, этилен, ацетилен, 
бензол, метанол, этанол, сірке 
қышқылы молекулаларының 
модельдері»

11.4.2.8 - гомологтық қатарлардың қалай 
түзілетіндігін түсіну;
11.4.2.9 - гомологтардың ұқсастығы мен 
айырмашалығын түсіндіру;
11.4.2.10 - қосылыстардың құрылымдық фор-
мулаларын құру жəне оларды IUPAC номен-
клатурасы бойынша атау

Органикалық қосылыстардың 
табиғатттағы жəне адам 
өміріндегі маңызы. Органикалық 
химияның дамуындағы 
Қазақстандық ғалымдардың 
ролі 

11.4.2.11 - органикалық қосылыстардың адам 
өміріндегі маңызын түсіну
11.4.2.12 - қазақстандық ғалымдардың 
органикалық химияны дамуындағы үлесін 
түсіну
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Көрсетілім №2 «Метан, этилен, 
ацетиленнің жануы. Каучуктер.
резина, эбонит үлгілерімен 
танысу»

11.4.2.13 - əртүрлі алкандардың жану 
үдерісін зерттеу жəне олардың отын ретінде 
қолданылуын түсіндіру;
11.4.2.14 - алкандардың жану өнімдерін 
білу жəне олардың қоршаған ортаға əсерін 
бағалау;
11.4.2.15 - берілген жану өнімдері бойын-
ша заттардың молекулалық формулаларын 
анықтау;
11.4.2.16 - органикалық заттардың масссалық 
үлестері жəне олардың буының салыстыр-
малы тығыздығы бойынша органикалық 
заттардың қарапайым молекулалық форму-
ларын анықтау

Циклоалкандар 11.4.2.17 - циклоалкандардың гомологтық 
қатарын, құрылысын, физикалық, химиялық 
қасиеттерін. қарастыру 
11.4.2.18 - изомерлерінің формулаларын 
құрастыру, IUPAC бойынша атау 

Алкендер . Полиэтилен. 
Зертханалық тəжірибе № 2 
«Этиленнің, ацетиленнің, мұнай 
үлгісінің жəне бензолдың калий 
перманганаты жəне бром/ йод 
суы ерітінділеріне əсері»

11.4.2.19 - алкендердің алыну 
жолдарын,физикалық жəне химиялық 
қасиеттерін, құрылысын, гомологтық қатарын 
қарастыру:
11.4.2.20 - полимерлену реакция теңдеулерін 
құра білу (полиэтилен, полипропилен, поли-
винилхлорид)

Практикалық жұмыс №2 
«Этиленді алу жəне қасиеттерін 
зерттеу»

11.4.2.21 - этиленнен этанолды алу жəне 
оның физикалық жəне химиялық қасиеттерін 
зерттеу 
11.2.4.22 - алкендердің сапалық реакциясын 
білу (қанықпағандық)

2-тоқсан
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Алкадиендер Зертханалық 
тəжірибе № 3 «Изопренді 
каучуктің шарөзекті моделін 
құрастыру»

11.4.2.23 - алкадиендардің құрылысы, 
қасиеттерін білу; 
11.4.2.24 - алкадиендердің қасиеттерін 
құрылысы негізінде түсіндіру; 
11.4.2.25 - диендердің полимерлену реакция-
лары өнімдерінің шаростерженді модельдерін 
құрастыру (изопрен)

Алкиндер 11.4.2.26 - алкиндердің алыну жолдарын, 
физикалық жəне химиялық қасиеттерін, 
құрылысын, гомологтық қатарын қарастыру

Арендер жəне олардың туын-
дылары 

11.4.2.27 - электрондардың делокализа-
циясы тұрғысынан бензол молекуласының 
құрылымын түсіндіру;
11.4.2.28 - бензолды жəне оның гомологтарын 
алу реакцияларының теңдеулерін құру;
11.4.2.29 - бензол жəне оның гомологтарына 
тəн қасиеттерді сипаттау;
 11.4.2.30 - органикалық синтезде бензолды 
қолдануды білу

 Көмірсутектердің жəне олардың 
туындыларының генетикалық 
байланысы 

11.4.2.31 - органикалық қосылыстардың негізгі 
кластарының генетикалық байланысының 
сызбанұсқасын құру;
11.4.2.32 - өнімнің шығымын реагант мөлшері 
(көлем, масса) жəне реакция өнімнің берілген 
шамасы (көлем, массса) бойынша есептеу

Көмірсутектердің табиғи көздері 
жəне олардың Қазақстандағы 
кен орындары.
Газ, мұнай, көмірді өңдеу. 
Казақстанда көмір жəне мұнай-
газ өндірістерінің дамуы. 
Қазақстанда өнімді өндірудегі, 
өңдеудегі экологиялық 
аспектілер

11.4.2.33 - көміртек қосылыстарын отын 
ретінде қолдануға болатынын білу; 
11.4.2.34 - көмір, мұнай, табиғи газдардың 
Қазақстандағы кен орындарын карта бойын-
ша анықтау; 
11.4.2.35 - шикі мұнайды айдау үдерісінің 
маңызын түсіну жəне өңдіру үдерісін сипаттау;
11.4.2.36 - шикі мұнайды айдау өнімдерінің 
қолдану аясын білу;
11.4.2.37 - қазба отындар қорының шектеулі 
екенін түсіну;
11.4.2.38 - көмірсутек отындарын жағу 
қоршаған ортаның ластануына əкеп 
соғатынын жəне оның климатқа əсерін білу

3-тоқсан 
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Оттекті органикалық 
қосылыстардың жіктелуі, номен-
клатурасы 

11.4.2.39 - спирттер, альдегидтер, 
кетондар,карбон қышқылдары, эфирлердің 
функционалдық топтарының құрылысын 
сипаттау.;
11.4.2.40 - спирттер, альдегидтер, 
кетондар,карбон қышқылдары, эфирлердің 
құрылымдық формулаларын құру жəне IUPAC 
бойынша атау

Біратомды жəне көпатомды 
спирттер. Фенол
Зертханалық тəжірибе № 4 
«Этанолды этилен гидратаци-
ясы жəне глюкозаның ашуы 
арқылы алу.»
Зертханалық тəжірибе №5 
«Спирттердің суда еруі, жа-
нуы жəне біратомды жəне 
көпатомды спирттерге сапалық 
реакциялары»

11.4.2. 41 - спирттердің құрылымдық, 
функционалдық топ, класаралық 
изомерлерінің формуларын құру жəне 
жіктелуін атау 
11.4.2.42 - спирттердің жəне фенолдың алу 
жолдарын білу;
11.4.2.43 - спирттер мен фенолдың химиялық 
қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін 
құрастыру;
11.4.2.44 - спирттер мен фенолдың қолдану 
аясын атау;
11.4.2.45 - спирттердің адам ағзасына уытты 
əсерін зерделеу

Альдегидтер. Кетондар. Карбон 
қышқылдары.
Практикалық жұмыс № 
2 « Оттекті органикалық 
қосылыстарға сапалық реак-
циялар»

11.4.2.46 - альдегидтер мен кетондардың 
құрылымдық формулаларын құру жəне олар-
ды IUPAC бойынша атау ;
11.4.2.47 - альдегидтер мен кетондарды алу 
реакция теңдеулерін құрастыру;
11.4.2.48 - альдегидтер мен кетондарды 
тəжірибе жүзінде анықтау;
11.4.2.49 - альдегидтер мен кетондардың 
тотығу жəне тотықсыздану реакция өнімдерін 
атау;
11.4.2.50 - карбон қышқылдарының алу 
тəсілдерін жəне физикалық қасиеттерін 
түсіндіру;
11.4.2.51 - карбон қышқылының химиялық 
қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін 
құрастыру
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Жай жəне күрделі эфирлер. 
Майлар. 
Сабын жəне жуғыш заттар 
.Казақстандағы сабын жəне 
синтетикалық жуғыш заттар 
өндірісі. 
Көрсетілім № 3 
«Сабын жəне жуғыш ұнтақ 
ерітінділерін индикаторлармен 
сынау»

11.5.1.1 - жай жəне күрделі эфирлерді алу 
реакцияларының теңдеулерін құрастыру;
11.5.1.2 - майлардың құрамы мен құрылысын 
білу ;
11.5.1.3 - майлардың функциясын түсіну;
11.5.1.4 - майларға сапалық реакция жасау;
11.5.1.5 - майлардың сабындану жəне гидро-
лиз өнімдерін атау; 
11.4.2.52 - карбон қышқылдары,күрделі 
эфирлер,сабын, синтетикалық жуғыш 
заттардың қолдану аясын атау;
11.4.2.53 - синтетикалық жуғыш заттардан 
табиғатты қорғау қажеттігін түсіну

Көмірсулардың жіктелуі, 
биологиялық рөлі. 
Моносахаридтер. Глюкоза. 
Фруктоза
Дисахаридтер. Сахароза. 
Лактоза.
Полисахаридтер. Крахмал. 
Целлюлоза. 
Зертханалық тəжірибе № 6 « 
Тамақ өнімдеріндегі крахмалды 
анықтау»

11.5.1.6 - глюкоза, фруктоза, рибоза, де-
зоксирибоза, сахароза, крахмал жəне цел-
люлоза молекулалары формулаларының 
айырмашылығын білу; 
11.5.1.7 - глюкозада функционалдық 
топтардың болуын тəжірибе жүзінде анықтау;
11.5.1.8 - глюкозаның сүт қышқылды 
жəне спирттік ашуының реакция теңдеуін 
құрастыру;
11.5.1.9 - крахмалға сапалық реакцияны 
жасау;
11.5.1.10 - сахароза, крахмал жəне целлюло-
за гидролизінің реакция өнімдерін атау;
11.5.1.11 - крахмал мен целлюлозаның 
құрылысы мен қасиеттерін салыстыру

4-тоқсан
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Аминдер. Анилин 11.4.2.54 - аминдердің номенклатурасы мен 
жіктелуін білу;
11.4.2.55 - анилин, аминдер, аммиактың негізгі 
қасиеттері мен құрылымын салыстыру;
11.4.2.56 - аминдер мен аниалиннің 
физикалық қасиеттерін түсіндіру; 
11.4.2.57 - анилин мен аминдерді алу реакция 
теңдеулерін құрастыру

Аминқышқылдары.
Көрсетілім № 
4: «Аминқышқылдарында 
функционалдық топтардың ба-
рын дəлелдеу»

11.5.1.12 - аминқышқылдарын тривиалды 
жəне жүйелі номенклатуралар бойынша ата-
уларын білу;
11.5.1.13 - аминқышқылдары 
молекулаларының құрамы мен құрылысын 
сипаттау;
11.5.1.14 - аминқышқылдарының 
екідайлылығын қарастыру

Нəруыздар
Көрсетілім № 5 
: «Нəруыздардың еруі жəне 
тұнбаға түсуі, белоктар 
денатурациясы;белоктардың 
жануы (жүн, құс қауырсыны) 
Зертханалық тəжірибе № 7 
«Нəруыздардың түсті реакци-
ялары »

11.5.1.15 - α – аминоқышқылдарынан 
нəруыздарды алудағы пептидтік байланыстың 
түзілуін түсіндіру;
11.5.1.16 - нəруыздар гидролизі өнімдерін 
білу;
11.5.1.17 - нəруыздардың функциясын білу ; 
11.5.1.18 - нəруыздардың сапалық реакцияла-
рын жəне денатурациясын білу

Нуклеин қышқылдары 
Көрсетілім № 6 «ДНК мен РНК 
молекулаларының модельдері»

11.5.1.19 - нуклеин қышқылдары туралы жал-
пы ұғымды жəне олардың жіктелуін білу;
11.5.1.20 - ДНК мен РНК құрылымдарын са-
лыстыру;
11.5.1.21 - ДНК мен РНК биологиялық рөлін 
түсіндіру ;
11.5.1.22 - гендік инженерия мен 
биотехнологияның маңыздылығын түсіну
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Жасанады жəне синтетикалық 
полимерлер; пластмасса-
лар, каучуктер, талшықтар 
Қазақстандағы полимерлер 
өндірісі.
Көрсетілім № 7 
«Пластмассалар,синтетикалық 
каучуктер жəне талшықтар 
үлгілерімен таныстыру».
Зертханалық тəжірибе 
№8 «Пластмассалар мен 
талшықтарды анықтау»

11.4.2.58 - «мономер», «элементарлық буын», 
«олигомер», «полимер», «полимерлену 
дəрежесі» ұғымдарын ажырату; 
11.4.2.59 - полимеризация мен поликонденса-
ция реакцияларының теңдеулерін құру;
11.4.2.60 - кейбір полимерлер мен 
пластмассалардың қолдану аясын жəне 
қасиеттерін атау;
11.4.2.61 - тəжірибе жүзінде пластмассалар 
мен талшықтарды анықтау; 
11.4.2.62 - Қазақстанда өндірілетін 
полимерлердің түрлерін білу

Дəрумендер жəне гормондар 
туралы түсінік.
Биогенді органикалық 
заттардың рөлі. 

11.5.1.23 - дəрумендер мен гормондардың 
адам ағзасындағы функциясын сипаттау;
11.5.1.24 - кейбір дəрумендердің табиғаттағы 
көздерін білу

Химия жəне өмір. Экологиялық 
мəселелер.

11.4.1.1 - «Жасыл химияның» 12 принципін 
атау жəне түсіндіру;
11.4.1.2 - атмосфера, гидросфера жəне 
литосфераның ластану көздерін білу, 
жаһандану мəселелерін шешу жолдарын 
ұсыну;
11.4.1.3 - «парниктік эффект» пен озон 
қабатынының бұзылу мəселелері арасындағы 
айырмашылықты түсіндіру;
11.4.1.4 - Қазақстан химиялық өнеркəсібінің əр 
түрлі саласындағы экологиялық мəселелерді 
болжау жəне оның шешу жолдарын ұсыну

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 195-қосымша
 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 413-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 
10-11-сыныптары үшін «Физика» 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. 10-11-сыныптардағы физика курсын оқу мақсаты - білім алушылардың ғылыми 
дүиетанымдық негіздерін, əлемнің жаратылыстанымдық-ғылыми бейнесін тұтастай 
қабылдауын, өмірде маңызды практикалық мəселелерді шешуде табиғат құбылыстарын 
бақылау, жазу, талдау қабілеттерін қалыптастыру. 

3. Мақсатқа сəйкес оқу пəнін оқытудың негізгі міндеттері:
1) білім алушылардың əлемнің заманауи физикалық бейнесінің негізінде жатқан 

заңдылықтар мен принциптер туралы іргелі білімді, табиғатты танудың ғылыми əдістерді 
меңгеруіне ықпал ету;

2) білім алушылардың интеллектуалдық, ақпараттық, коммуникативтік жəне рефлективтік 
мəдениетін дамытуға, физикалық экспериментті жəне зерттеу жұмыстарын орындау 
дағдыларын қалыптастыру; 

3) оқу жəне зерттеу қызметіне жауапкершілікпен қарауға тəрбиелеу;
4) меңгерген дағдыларды табиғат ресурстарын пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауда, 

қоғам мен адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қолдану.
2-тарау. «Физика» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру 

4.«Физика» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 4 сағатты, оқу жылында 136 сағатты; 
2) 11-сыныпта – аптасына 4 сағатты, оқу жылында 136 сағатты құрайды.
5. Оқу пəнінің мазмұны 10 бөлімді қамтиды: 
1) механика; 
2) жылу физикасы;
3) электр жəне магнетизм; 
4) электромагниттік тербелістер;
5) электромагниттік толқындар;
6) оптика;
7) салыстырмалы теорияның элементтері;
8) кванттық физика;
9) нанотехнология жəне наноматериалдар; 
10) космология.
6. «Механика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) кинематика;
2) динамика;
3) статика; 
4) сақталу заңдары;
5) сұйықтар мен газдардың механикасы.
7. «Жылу физикасы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) молекулалы-кинетикалық теория негіздері;
2) газ заңдары;
3) термодинамика негіздері;
4) сұйық жəне қатты денелер.
8. «Электр жəне магнетизм» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) электростатика;
2) тұрақты ток;
3) əртүрлі ортадағы электр тогы;
4) магнит өрісі;
5) электромагниттік индукция.
9. «Электромагниттік тербелістер» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) механикалық тербелістер;
2) электромагниттік тербелістер;
3) айнымалы ток.
10. «Электромагниттік толқындар» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) толқындық қозғалыс;
2) электромагниттік толқындар.
11. «Оптика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) толқындық оптика;
2) геометриялық оптика.
12. «Салыстырмалы теорияның элементтері» бөлімі «Салыстырмалы теорияның 

элементтері» бөлімшесінен тұрады. 
13. «Кванттық физика» бөлімі келесі бөлімшесінен тұрады:
1) атомдық жəне кванттық физика;
2) атом ядросының физикасы.
14. «Нанотехнология жəне наноматериалдар» бөлімі «Нанотехнология жəне наномате-

риалдар» бөлімшесінен тұрады. 
15. «Космология» бөлімі «Космология» бөлімшесінен тұрады.
16. Оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) «Кинематика». Қазіргі замандағы физиканың рөлі. Физикалық өлшеулер; физикалық 

шамалардың қателіктері; өлшеулер нəтижесін өңдеу;
№1 Зертханалық жұмыс: көлбеу жазықтық бойымен қозғалатын дененің үдеуін анықтау;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару. 
2) Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары; инвариантты 

жəне салыстырмалы физикалық шамалар; Галилейдің салыстырмалылық принципі; қисық 
сызықты қозғалыс кинематикасы; көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы;

№ 2 Зертханалық жұмыс: ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тəуелділігін зерттеу;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
3) «Динамика». Күштер; күштерді қосу; Ньютон заңдары; бүкіл əлемдік тартылыс заңы; аб-

солют қатты дененің инерция моменті; импульс моменті; импульс моментінің сақталу заңы жəне 
оның кеңістік қасиеттерімен байланысы; айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі;

№ 3 Зертханалық жұмыс: көлбеу науамен сырғанайтын дененің қозғалысын оқып үйрену;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
4) «Статика». Массалар центрі; тепе-теңдік түрлері. 
№ 4 Зертханалық жұмыс: бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
5) «Сақталу заңдары». Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары жəне 

олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
6) «Сұйықтар мен газдардың механикасы». Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың 

ламинарлық жəне турбуленнтік ағыстары; Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш; 
Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағуы; 

№5 Зертханалық жұмыс: тұтқыр сұйықта қозғалатын кішкентай шардың жылдамдығының 
оның радиусынан тəуелділігін зерттеу;

Практикалық жұмыстар: эксперименттік есептер шығару; нүктенің қозғалысын компьютерлік 
модельдеу. 

7) «Газдардың молекулалық- кинетикалық теория негiздерi». Газдардың молекулалық 
кинетикалық теориясының негiзгi қағидалары жəне оның тəжiрибелiк дəлелдемелерi; 
термодинамикалық жүйелер жəне термодинамикалық параметрлер; тепе-теңдік жəне тепе-
теңдік емес күйдегі термодинамикалық жүйе; температура - зат бөлшектерінің жылулық 
қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі; идеал газ; газдардың молекулалық-
кинетикалық теориясының негiзгi теңдеуi; 

Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
8) «Газ заңдары». Идеал газ күйінің теңдеуі; изопроцестер; изопроцесстер графиктері; 

Дальтон заңы;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару; молекулалық физиканың 

заңын компьютерлік модельдеу.
9) «Термодинамика негiздерi». Идеал газдың ішкі энергиясы; термодинамикалық жұмыс; 

жылу мөлшері; жылусыйымдылық; термодинамиканың бiрiншi заңы; термодинамиканың 
бірінші заңын изопроцестерге қолдану; адиабаталық процесс, Пуассон теңдеуі; қайтымды 
жəне қайтымсыз процестер; энтропия; термодинамиканың екiншi заңы; айналмалы үдерістер 
жəне оның пайдалы əсер коэффициенті; Карно циклі; 

Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
10) «Сұйық жəне қатты денелер». Қаныққан жəне қанықпаған бу; ауаның ылғалдылығы; 

фазалық диаграммалар; үштік нүкте; заттың кризистiк күйi; сұйықтың беткi қабатының 
қасиеттерi; жұғу, қылтүтіктік құбылыстар; кристалл жəне аморф денелер; қатты денелердің 
механикалық қасиеттері;

Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
11) «Электростатика». Электр заряды; зарядтың беттік жəне көлемдік тығыздығы; зарядтың 

сақталу заңы; Кулон заңы; электр өрісі; біртекті жəне біртекті емес электр өрісі; электр өрісінің 
кернеулігі; электр өрісінің суперпозиция принципі; электр өрісінің кернеулік векторының ағыны; 
Гаусс теоремасы; зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы; потенциал; 
электр өрісінің потенциалдар айырымы; эквипотенциал беттер; біртекті электр өрісі үшін 
кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс; электр өрісіндегі өткізгіштер 
мен диэлектриктер; электрсыйымдылығы; конденсаторлар; конденсаторларды жалғау; электр 
өрісінің энергиясы;

Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
12) «Тұрақты ток». Электр тогы; тізбек бөлігіне арналған Ом заңы; өткізгіштерді аралас 

жалғау; ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі; толық тізбек үшін Ом заңы; 
Кирхгоф заңдары; электр тогының жұмысы мен қуаты; Джоуль –Ленц заңы; ток көзінің пай-
далы əсер коэффициенті;

№6 Зертханалық жұмыс: өткізгіштерді аралас жалғауды оқып үйрену;
№7 Зертханалық жұмыс: ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтау;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару. 
13) «Əртүрлі ортадағы электр тогы». Металдардағы электр тогы; асқын өткiзгiштiк; жар-

тылай өткiзгiштердегi электр тогы; жартылайөткізгішті құралдар; электролит ерiтiндiлерiндегi 
жəне балқыламалардағы электр тогы; электролиз заңы; газдардағы электр тогы; вакуумдегi 
электр тогы; электронды-сəулелік түтікше; 

№ 8 Зертханалық жұмыс: шамның қыл сымының, резистордың жəне жартылай өткізгішті 
диодтың вольт-амперлік сипаттамасы;

№ 9 Зертханалық жұмыс: Бір валентті ионның электр зарядын өлшеу;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару. 
14) «Магнит өрісі». Магнит өрісі; тогы бар өткізгіштің өзара əрекеттесуі, Ампер тəжірибелері; 

магнит индукция векторы; дөңгелек жəне шексіз түзу тогы бар өткізгіштердің индукциясы; бұрғы 
ережесі; Ампер күші, сол қолы ережесі; Лоренц күші; магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің 
қозғалысы; заттың магниттік қасиеттері; кюри температуры;

Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару. 
15) «Электромагниттiк индукция». Ампер күшінің жұмысы; магнит ағыны; электромагниттiк 

индукция құбылысы; электромагниттiк индукция заңы; Ленц ережесі; өздік индукция; индуктивтілік; 
магнит өрісінің энергиясы; электр қозғалтқыш жəне тұрақты токтың электр генераторы.

Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару. 
17. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) «Механикалық тербелістер». Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері.
2) Электромагниттік тербелістер». Еркін жəне еріксіз электромагниттік тербелістер; 

механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық.
Практикалық жұмыстар: эксперименталдық жəне мазмұндық есептерді шығару; 

электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу; тербелмелі контурдың əртүрлі 
параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің жəне ток күшінің, электр жəне 
магнит энергиясының уақытқа тəуелділігін компьютерлік модельдеу.

3) «Айнымалы ток». Айнымалы ток генераторы; еріксіз электромагниттік тербелістер; 
айнымалы ток; айнымалы ток тізбегінде активті жəне реактивті кедергі; активті жəне реактивті 
кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы; айнымалы 
ток тізбегіндегі қуат; электр тізбегіндегі кернеу резонансы; Қазақстандағы жəне дүние жүзіндегі 
электр энергиясын өндіру жəне қолдану;

№ 1 Зертханалық жұмыс: трансформатор орамасындағы орам санын анықтау;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне мəтінді есептер шығару.
4) «Толқындық қозғалыс». Серпімді механикалық толқындар; бойлық жəне тұрғын 

толқындардың теңдеуі; механикалық толқындардың таралуы; механикалық толқындардың 
интерференциясы; Гюйгенс принципі; механикалық толқындардың дифракциясы; 

№ 2 Зертханалық жұмыс: ауадағы дыбыс жылдамдығын анықтау.
5) «Электромагниттік толқындар». Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен 

шығарылу; радиобайланыс; детекторлы радиоқабылдағыш; аналогты-сандық түрлендірулер; 
байланыс арналары; байланыс құралдары; 

Практикалық жұмыстар: эксперименттік есептерді шығару; электромагниттiк толқындарды 
компьютерлік модельдеу жəне олардың қасиеттерін зерделеу.

6) «Толқындық оптика». Жарықтың электромагниттік табиғаты; жарықтың жылдамдығы; 
жарықтың дисперсиясы; жарықтың интерференциясы; жарықтың дифракциясы; дифракциялық 
торлар; жарықтың поляризациясы; 

№ 3 Зертханалық жұмыс: дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын 
анықтау;

№ 4 Зертханалық жұмыс: жарықтың интерференциясын, дифракциясын жəне поляриза-
циясын бақылау;

Практикалық жұмыстар: эксперименталдық жəне мазмұндық есептерді шығару; 
компьютерлік модельдеу (жарықтың интерференциясы мен дифракциясы).

7) «Геометриялық оптика». Гюйгенс принципі; жарықтың шағылу заңы; жазық жəне 
сфералық айналар; жарықтың сыну заңы; толық ішкі шағылу; линзалар жүйесінде кескін салу; 
жұқа линза формуласы; оптикалық құралдар;

№ 5 Зертханалық жұмыс: шынының сыну көрсеткішін анықтау;
Практикалық жұмыстар: сапалық жəне сандық есептер шығару; ойыс айнаға түскен жəне 

шағылған стандартты сəулелердің жүрісі; жинағыш жəне шашыратқыш линзадағы негізгі 
сəулелердің жүрісі; көз бен фотоаппараттың оптикалық жүйелерін салыстыру.

8) «Салыстырмалы теорияның элементтері». Салыстырмалы теорияның постулаттары; 
Лоренц түрлендірулері; энергия; релятивистік динамикадағы импульс жəне масса; материалдық 
дене үшін энергия мен массаның байланыс заңы; 

9) «Атомдық жəне кванттық физика». Сəулеленудің түрлері; спектрлер; спектрлік құралдар; 
спектрлік анализ; инфракызыл жəне ультракүлгін сəулелену; рентген сəулелері; жылулық 
сəулелену; Стефан –Больцман жəне Винн заңдары; ультракүлгін апаты; Планк формуласы; 
фотондар; фотоэффект; электромагниттік сəулелену шкаласы фотоэффектіні қолдану; жарық 
қысымы; жарықтың химиялық əсері; рентгендік сəулелену; жарықтың корпускулярлық-толқындық 
табиғатының біртұтастығы; альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тəжірибесі; Бор 
постулаттары; Франк жəне Герц тəжірибелері; сызықты емес оптика туралы түсінік; лазерлер; 
бөлшектің толқындық қасиеттері; Бор теориясының қиыншылығы; де Бройль толқындары;

№ 6 Зертханалық жұмыс: сəулеленудің тұтас жəне сызықтық спектрлерін бақылау;
Практикалық жұмыстар: эксперименттік жəне мазмұндық есептерді шығару; Майкельсон 

жəне Морли тəжірибесін компьютерлік моделдеу.
10) «Атом ядросның физикасы». Табиғи радиоактивтілік; радиоактивті ыдырау заңы; 

атомдық ядро; ядроның нуклондық моделі; изотоптар; ядродағы нуклондардың байланыс 
энергиясы; ядролық реакциялар; жасанды радиоактивтілік; ауыр ядролардық бөлінуі; тізбекті 
ядролық реакция; сындық масса; радиоактивті сəулелердің биологиялық əсері; радиациядан 
қорғану; ядролық реактор; ядролық энергетика; термоядролық реакциялар;

 № 7 Зертханалық жұмыс: дайын сурет бойынша зарядталған бөлшектердің тректерін 
оқып үйрену;

11) «Нанотехнология жəне наноматериалдар». Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, 

өзекті мəселелер жəне даму кезеңдері; наноматериалдар.
12) «Космология». Жұлдыздар əлемі; жұлдызға дейінгі қашықтық; айнымалы жұлдыздар; 

Күн-Жер байланыстары; жұлдыздардың планеталық жүйелері; Жер топтарындағы пла-
неталар жəне гигант-планеталар; Күн жүйесіндегі кіші денелер; біздің Галактика; басқа 
Галактикалардың ашылуы; квазарлар; Үлкен жарылыс теориясы; қызыл ығысу жəне Галактикаға 
дейінгі қашықтықты анықтау; Əлемнің ұлғаюы; Əлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері; 
əлемнің моделдері; өмір жəне Əлем туралы ойлар; адамзаттың космостық болашағы жəне 
космосты игеру.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
18. 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.

19. Білім алушылар білуі тиіс:
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10.1.1.1 - қазіргі заманғы физиканың рөлі туралы 
пікірін айту жəне өз пікірін дəлелдеу
10.1.1.2 - жүйелік жəне кездейсоқ қателіктерді 
ажырата білу
10.1.1.3 - тəуелсіз, тəуелді жəне тұрақты 
физикалық шамаларды анықтау
10.1.1.4 - физикалық шамалардың өлшеу 
дəлдігін ескере отырып, эксперименттік 
зерттеудің соңғы нəтижесін жазу
10.1.1.5 - жылдамдықтың уақытқа тəуелділігі 
графигін пайдалана отырып, теңүдемелі 
қозғалыс кезіндегі орын ауыстыру формуласын 
қорытып шығару
10.1.1.6 - сандық жəне графиктік есептерді 
шығаруда кинематика теңдеулерін қолдану
10.1.1.7- инварианты жəне салыстырмалы 
физикалық шамаларды ажырату
10.1.1.8 - жылдамдықтарды қосу мен орын ау-
ыстыруды қосудың классикалық заңын есеп 
шығаруда қолдану
10.1.1.9 - қисықсызықты қозғалыс кезіндегі 
траекторияның қисықтық радиусын, дененің 
тангенциалды, центрге тартқыш жəне толық 
үдеуін анықтау
10.1.1.10 - көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған 
дененің қозғалысы кезіндегі кинематикалық ша-
маларын анықтау
10.1.1.11 - көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған 
дененің қозғалыс траекториясын зерттеу
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10.1.2.1 - бірнеше күштің əрекетінен бола-
тын дененің қозғалысына есеп шығарудың 
алгоритмдерін құру
10.1.2.2 - инертті масса мен гравитациялық 
массаның физикалық мағынасын түсіндіру
10.1.2.3 - материалдық нүктенің гравитациялық 
өріс кернеулігі мен потенциалының қашықтыққа 
тəуелділік графигін түсіндіру
10.1.2.4 - бүкіл əлемдік тартылыс заңын есептер 
шығаруда қолдану
10.1.2.5 - материалдық дененің инерция 
моментін есептеу үшін Штейнер теоремасын 
қолдану
10.1.2.6 - айналмалы қозғалыс динамикасының 
негізгі теңдеуін есеп шығаруда қолдану
10.1.2.7 - айналмалы жəне ілгерілемелі 
қозғалысты сипаттайтын физикалық 
шамалардың арасындағы сəйкестікті жүргізу
10.1.2.8 - дененің инерция моментін тəжірибелік 
əдіспен анықтау
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10.1.3.1 - абсолют қатты дененің жəне денелер 
жүйесінің массалар центрін анықтау
10.1.3.2 - əртүрлі тепе-теңдікті түсіндіру кезінде 
себеп-салдар байланысын орнату
10.1.3.3 - күштерді қосудың заңдылығын 
эксперименттік тексеру жəне күш шамасын 
тəжірибелік жолмен анықтау
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ы 10.1.4.1 - сақталу заңдарын сандық жəне 

эксперименттік есептерді шығаруда қолдану
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 10.1.5.1 - сұйықтар мен газдардың ламинарлық 
жəне турбуленттік ағыстарын сипаттау
10.1.5.2 - үзіліссіздік теңдеуі мен Бернулли 
теңдеуін эксперименттік, сандық жəне сапалық 
есептерді шығаруда қолдану
10.1.5.3 - Торричелли теңдеуін эксперименттік, 
сандық жəне сапалық есептерді шығаруда 
қолдану
10.1.5.4 - эксперименттің нəтижесіне əсер 
етуші факторларды анықтау жəне нəтижені 
жақсартудың жолдарын ұсыну
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рі 10.2.1.1 - температура мен молекулалардың 

ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық 
энергиясының байланысын сипаттау
10.2.1.2 - идеал газ моделін сипаттау 
10.2.1.3- молекулалық кинетикалық теорияның 
негізгі теңдеуін есептер шығаруда қолдану

2.
2 
Га
з з

аң
да
ры

10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі теңдеуін есеп-
тер шығаруда қолдану
10.2.2.2 - тұрақты температура кезінде 
қысымның газ көлеміне тəуелділігін 
зерттеу(Бойль-Мариотт заңы)
10.2.2.3 - тұрақты қысым кезінде газ көлемінің 
температураға тəуелділігін зерттеу (Гей-Люссак 
заңы)
10.2.2.4 - тұрақты көлем кезінде қысымның газ 
температурасына тəуелділігін зерттеу (Шарль 
заңы)
10.2.2.5 - газ заңдарын сандық жəне графиктік 
есептер шығаруда қолдану
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10.2.3.1 - бір атомды жəне екі атомды идеал 
газдың ішкі энергиясының формуласын есептер 
шығаруда қолдану
10.2.3.2 - термодинамиканың бірінші заңын 
изопроцестерге жəне адиабаталық процеске 
қолдану
10.2.3.3 - идеал жылу қозғалтқышы үшін Карно 
циклін сипаттау
10.2.3.4 - жылу қозғалтқышының пайдалы əсер 
коэффициенті формуласын есептерді шығаруда 
қолдану
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10.2.4.1 - гигрометрдің жəне психрометрдің 
көмегімен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын 
анықтау
10.2.4.2 - сұйықтың беттiк керiлу коэффициентiн 
əртүрлі тəсілдермен анықтау
10.2.4.3 - əртүрлі қатты денелер мысалын-
да кристалдық жəне аморфты денелердің 
құрылымын ажырату
10.2.4.4 - серпімді деформация кезіндегі Юнг 
модулін анықтау
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10.3.1.1 - электр зарядының сақталу заңы мен 
Кулон заңын есептер шығаруда қолдану
10.3.1.2 - суперпозиция принципін электр өрісінің 
қорытқы кернеулігін анықтау үшін пайдалану
10.3.1.3 - зарядталған жазықтықтың, шардың, 
сфераның жəне шексіз жіптің электр өрісінің 
кернеулігін анықтау үшін Гаусс теоремасын 
қолдану
10.3.1.4 - нүктелік зарядтың электр өрісінің по-
тенциалы мен жұмысын есептеу
10.3.1.5 - электростатикалық өрісте күшті жəне 
энергетикалық сипаттамаларды байланыстыра-
тын формуланы есептер шығаруда қолдану
10.3.1.6 - гравитациялық жəне 
электростатикалық өрістерде күшті жəне 
энергетикалық сипаттамаларды салыстыру
10.3.1.7 - диэлектриктердегі поляри-
зация құбылысы мен өткізгіштердегі 
электростатикалық индукция құбылысына салы-
стырмалы талдау жасау
10.3.1.8 - конденсатор сыйымдылығының оның 
параметрлеріне тəуелділігін зерттеу
10.3.1.9 - конденсаторларды тізбектей жəне па-
раллель жалғау формулаларын есеп шығаруда
10.3.1.10 - электр өрісінің энергиясын есептеу;
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10.3.2.1 - аралас жалғанған өткізгіштерден 
тұратын тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолдану
10.3.2.2 - өткізгіштерді аралас жалғауды зерттеу
10.3.2.3 - элерктр қозғаушы күші мен кернеу 
көзінің əртүрлі жұмыс режиминдегі (жұмыстық, 
бос жүріс, қысқа тұйықталу) байланысын зерттеу
10.3.2.4 - толық тізбек үшін Ом заңын қолдану
10.3.2.5 - эксперимент арқылы ток көзінің 
элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін 
анықтау
10.3.2.6 - тармақталған электр тізбегіне Кирхгоф 
заңын қолдану
10.3.2.7 - электр тогының жұмысы, қуаты жəне 
ток көзінің пайдалы əсер коэффициентінің фор-
мулаларын есептер шығаруда қолдану
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10.3.3.1 - металдардағы электр тогын сипат-
тау жəне кедергінің температураға тəуелділігін 
талдау
10.3.3.2 - жоғары температурада асқын өткізгішті 
материалдарды алудың келешегін талқылау
10.3.3.3-жартылай өткізгіштердегі электр тогын 
сипаттау жəне жартылай өткізгіш құралдарын 
қолдану принципін түсіндіру
10.3.3.4-шамның қылсымының, резистордың 
жəне жартылай өткізгіш диодтың вольт-амперлік 
сипаттамасын зерттеу
10.3.3.5 - электролиттердегі электр тогын сипат-
тау жəне электролиз заңын есептер шығаруда 
қолдану
10.3.3.6 - электролиз үдерісіндегі электронның 
зарядын эксперимент арқылы анықтау
10.3.3.7 - газдардағы жəне вакуумдағы электр 
тогын сипаттау
10.3.3.8 - электронды-сəулелік түтікшенің жұмыс 
істеу принципін жəне қолданылуын түсіндіру
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10.3.4.1 - магнит индукция векторының 
физикалық мағынасын заманауи техниканың 
жетістіктері мен есептер шығару арқылы 
түсіндіру
10.3.4.2 - электр өлшеуіш құралдардың, электр 
қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру
10.3.4.3 - токомак, циклотрон, андронды коллай-
дер, магниттік тордың жұмыс істеу принципін 
талдау жəне поляр шұғыласының табиғатын 
түсіндіру
10.3.4.4 - зарядталған бөлшектердің 
қозғалысына магнит өрісінің əсерін зерттеу
10.3.4.5 - заттың магниттік қасиеттері бойынша 
топтастыру жəне олардың қолдану аймағын 
анықтау
10.3.4.6 - магниттік материалдарды(неодим 
магниттер, датчиктер, сейсмометрлер, ме-
талл іздегіш) заманауи қолдану аймағын жəне 
олардың қолдану үрдісін талқылау
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10.3.5.1 - электромагниттік құралдардың 
(электромагниттік реле, генератор, трансформа-
тор) жұмыс істеу принципін зерттеу
10.3.5.2 - электромагниттік индукция заңын есеп-
тер шығаруда қолдану
10.3.5.3 - механикалық жəне магнит өрісінің 
энергиялары арасындағы сəйкестікті жүргізу
10.3.5.4 - қолданыстағы электрқозғалтқыштың 
моделін зерттеу жəне Фарадей заңы мен Ленц 
ережесін қолданып алынған нəтижелерді пайда-
лана отырып дəлелді түрде түсіндіру
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ер 11.4.1.1 - экперименттік, 
аналитикалық жəне графиктік 
тəсілмен гармоникалық тербелісті 
(х(t), v(t), a(t)) зерттеу 
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11.4.2.1 - еркін жəне еріксіз 
тербелістердің пайда болу шартта-
рын сипаттау
11.4.2.2 - механикалық тербелістер 
мен электромагниттік тербелістерді 
сəйкестендіру
11.4.2.3 - компьютерлік модел-
деу арқылы заряд пен ток күшінің 
уақытқа тəуелді графиктерін зерттеу
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11.4.3.1 - генератор моделін 
қолданып, айнымалы ток 
генераторының жұмыс істеу 
принципін зерттеу
11.4.3.2 - физикалық шама-
ларды (период, жиілік, кернеу, 
ток күші мен элерктр қозғаушы 
күшінің максималды жəне əсерлік 
мəндері) қолданып, айнымалы 
токты сипаттау
11.4.3.3 - синусоидалы ай-
нымалы ток немесе кернеуді 
гармоникалық функция түрінде 
көрсете алу
114.3.4 - айнымалы ток 
тізбегінде тек активті жүктеме 
кезінде(резистор) фаза ығысуын 
сипаттау
11.4.3.5 - айнымалы ток тізбегінде 
реактивті жүктемелер кезінде 
(катушка, конденсатор) фаза 
ығысуын сипаттау
11.4.3.6 - R, L, C -дан тұратын 
айнымалы токтың тізбектелген 
электр тізбегін есептеу
11.4.3.7 - айнымалы токтың 
активті жəне реактивті қуат 
ұғымының физикалық мағынасын 
түсіндіру
11.4.3.8 - векторлық диаграмма 
салу арқылы қуат коэффициентін 
анықтау
11.4.3.9 - резонанс шар-
тын түсіндіру жəне оның 
қолданылуына мысал келтіру;
11.4.3.10 - резонанстық жиілікті 
есептеу
11.4.3.11 - қуат формуласының 
негізінде трансформатордың 
жұмыс істеу принципін талдау
11.4.3.12 - электр энергиясын та-
сымалдау үшін жоғары кернеудегі 
айнымалы токтың экономикалық 
артықшылықтарын түсіндіру
11.4.3.13 - трансформатор 
орамасындағы орам санын экспе-
римент арқылы анықтау;
11.4.3.14 - Қазақстандағы 
электр энергиясы көздерінің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау
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11.5.1.1 - ауадағы тұрғын дыбыс 
толқындарының пайда болуын 
зерттеу
11.5.1.2 - графикалық əдісті 
қолданып түйіндер мен 
шоғырларды анықтау жəне тұрғын 
толқындардың пайда болуын 
түсіндіру
11.5.1.3 - судың бетінде екі көзде 
пайда болған интерференция-
ны зерттеу
11.5.1.4 - Гюйгенс принципін 
жəне механикалық толқындарда 
дифракциялық көріністі 
бақылаудың шарттарын түсіндіру
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11.5.2.1 - электромагниттік 
толқындардың пайда болу шарт-
тарын түсіндіру жəне олардың 
қасиеттерін сипаттау
11.5.2.2 - жоғары жиілікті 
электромагниттік тербелістердің 
модуляциясы мен детекторлау-
ды сипаттау
11.5.2.3 - амплитудалық (АМ) 
жəне жиіліктік (FM) модуляцияны 
ажырату
11.5.2.4 - детекторлы 
радиоқабылдағыштың жұмыс 
істеу принципін түсіндіру
11.5.2.5 - аналогтықпен 
салыстырғанда сандық 
форматтағы сигналды берудің 
артықшылықтарын түсіндіру
11.5.2.6 - байланыс құралдарын 
жүйелеу жəне оларды 
жетілдірудің жолдарын ұсыну
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11.6.1.1 - жарық жылдамдығын 
анықтаудың зертханалық жəне 
астрономиялық əдістерін түсіндіру
11.6.1.2 - призма арқылы өткен 
кездегі ақ жарықтың жіктелуін 
түсіндіру
11.6.1.3 - механикалық жəне 
жарық толқындарының 
интерференциялық көріністеріне 
салыстырмалы талдау жүргізу
11.6.1.4 - жұқа пленкаға түскен 
жəне шағылған жарықтардан 
пайда болған интерференциялық 
максимумдар мен минимумдарды 
бақылау шарттарын анықтау
11.6.1.5 - Френель теори-
ясын қолданып, қылдан, 
саңылаулардан, дөңгелек 
саңылаудан пайда болған 
дифракциялық көріністерді 
түсіндіру
11.6.1.6 - жарықтың толқын 
ұзындығын дифракциялық тордың 
көмегімен эксперимент арқылы 
анықтау
11.6.1.7 - жарықтың интерферен-
ция, дифракция жəне поляриза-
ция құбылысын талдай отырып, 
эксперимент арқылы жарықтың 
электромагниттік табиғатын 
дəлелдеу
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11.6.2.1 - Гюйгенс принципінің 
көмегімен жарықтың шағылу 
заңын түсіндіру
11.6.2.2 - сфералық айнадағы 
сəуленің жолын салу жəне 
сфералық айнаның формуласын 
есептер шығаруда қолдану
11.6.2.3 - Гюйгенс принципінің 
көмегімен жарықтың сыну заңын 
түсіндіру
11.6.2.4 - жарық сигналдарын 
тасымалдауда оптоталшықты 
технологияның артықшылығын 
түсіндіру
11.6.2.5 - шынының сыну 
көрсеткішін эксперименттік жол-
мен анықтау жəне экспериментті 
жақсартудың жолдарын ұсыну
11.6.2.6 - линзалар жүйесінде 
сəулелердің жолын салу;
11.6.2.7 - əртүрлі радиустағы екі 
сфералық беттен тұратын жұқа 
линзаның формуласын есептер 
шығаруда қолдану
11.6.2.8 - телескоп, микроскоп 
жəне лупадағы сəуленің жолын 
салу жəне түсіндіру
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11.7.1.1 - Галилейдің салыстыр-
малы принципі мен Эйнштейннің 
салыстырмалы принципін 
сəйкестендіру
11.7.1.2 - Эйнштейн постулаттары 
мен Лоренц түрлендірулерін есеп-
тер шығаруда қолдана отырып, 
релятивистік эффектіні түсіндіру
11.7.1.3 - зарядталған 
бөлшектердің үдеткіштерінің 
жұмыс істеу принципін, олар-
да орын алатын релятивистік 
эффектіні ескере отырып 
түсіндіру
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11.8.1.1 - сəулеленудің көздері 
мен түрлерін топтастыру
11.8.1.2 - спектрлік құралдардың 
жұмыс істеу принципін жəне 
олардың қолданылуын сиппаттау
11.8.1.3 - электромагниттік 
сəулелену, олардың табиғатта 
пайда болуы мен затпен өзара 
əрекеттесуін ажырату
11.8.1.4 - Стефан-Больцман, Винн 
заңдарын жəне Планк формула-
сын ультракүлгін апаттын негіздеу 
жəне абсолют қара дененің 
жылулық сəулеленуін сипаттау 
үшін қолдану
11.8.1.5 - фотоэффектінің 
табиғатын түсіндіру жəне оны 
қолдануға мысалдар келтіру 
11.8.1.6 - фотоэффектінің 
заңдары мен Эйнштейн теңдеуін 
есеп шығаруда қолдану
11.8.1.7 - жарықтың кванттық 
теориясы негізінде жарық 
қысымының табиғатын түсіндіру
11.8.1.8 - фотосинтез жəне фото-
графия үдерісін мысалға келтіре 
отырып, жарықтың химиялық 
əсерін сипаттау
11.8.1.9 - компьютерлік жəне 
магниттік-резонанстық томогра-
фияны салыстыру
11.8.1.10 - электромагнитік 
сəулеленудің корпускулярлық-
толқындық табиғатынын 
дəлелдейтін мысалдар келтіру
11.8.1.11 - жарықтың 
корпускулалық – толқындық те-
ориясын пайдаланып, табиғат 
заңдарының ғылыми даму тарихы 
туралы пікір айту
11.8.1.12 - атомның планетарлық 
моделін альфа бөлшектің ыды-
рауы бойынша Резерфорд 
тəжірибесіне сүйене отырып 
негіздеу
11.8.1.13 - бор постулаттарына 
сүйеніп атомның орнықты күйінің 
шартын түсіндіру
11.8.1.14 - сутегі атомының 
энергетикалық құрылымына 
сүйене отырып, сызықтық 
спектрдің табиғатын түсіндіру
11.8.1.15 - лазер құрылғысын 
жəне əсер ету принципін түсіндіру 
11.8.1.16 - голографияның даму 
кезеңдерін талқылау
11.8.1.17 - элементар 
бөлшектердің толқындық 
табиғатының пайда болуы мен 
практикада қолданылуына мысал-
дар келтіру 
11.8.1.18 - де Бройль толқын 
ұзындығының формуласын есеп-
тер шығаруда қолдану
11.8.1.19 - де Бройль болжамын 
түсіндіру
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(Жалғасы. Басы 36-44-беттерде) 

8.
2 
Ат
ом

 я
др
ос
ын

ың
 ф
из
ик
ас
ы

11.8.2.1 - радиоактивті ыды-
рау заңы негізінде ядролық 
қалдықтармен аймақтың 
зақымдануының ұзаққа созылу 
себептерін түсіндіру
11.8.2.2 - радиоактивті 
ыдыраудың формуласын есептер 
шығаруда қолдану
11.8.2.3 - атомдық ядроның бай-
ланыс энергиясын есептеу жəне 
меншікті байланыс энергиясының 
ядроның массалық санына 
тəуелділігін түсіндіру
11.8.2.4 - ядролық реакцияны 
жазу кезінде массалық жəне 
зарядтық санның сақталу заңын 
қолдану
11.8.2.5 - ядролық синтездің 
жəне табиғи радиоактивтіліктің 
табиғатын түсіну
11.8.2.6 - магнит өрісіндегі 
зарядталған бөлшектердің 
қозғалыс сипатын түсіндіру
11.8.2.7 - α, β жəне γ сəулелерінің 
табиғатын, қасиеттерін жəне 
биологиялық əсерін түсіндіру
11.8.2.8 - ядролық реакторлардың 
құрылысы мен жұмыс істеу 
принципін сипаттау
11.8.2.9 - ядролық энергетиканың 
даму кезеңдерін талқылау

9.
1 
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на
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ри
ал
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р 11.9.1.1 - наноматериалдардың 

физикалық қасиеттерін жəне 
оларды алудың жолдарын 
түсіндіру
11.9.2.2 - нанотехнологияның 
қолданылуын талқылау

10
.1

 К
ос
мо

ло
ги
я

11.10.1.1 - жұлдыздардың басты 
спектрлік класын сипаттау
11.10.1.2 - көрінерлік жұлдыздық 
шама жəне абсолют жұлдыздық 
шама ұғымдарын ажырату
11.10.1.3 - көрінерлік жəне абсо-
лют жұлдыздық шаманы анықтау 
үшін формулаларды қолдану
11.10.1.4 - Күннің сəулеленуін 
сипаттау үшін Стефан-Больцман 
жəне Винн заңдарын қолдану
11.10.1.5 - Жұлдыздар эволюци-
ясын түсіндіру үшін Герцшпрунг-
Рассель диаграммасын қолдану
11.10.1.6 - қара құрдымдар, ней-
тронды жұлдыздар жəне аса 
жаңа жұлдыздардың қасиеттерін 
сипаттау
11.10.1.7 - ара қашықтықты 
анықтау үшін, «қарапайым май 
шамдар» əдісін пайдалануды 
сипаттау
11.10.1.8 - Əлемнің жеделдеуi мен 
қара энергия туралы пікірталасты 
талқылау
11.10.1.9 - берілген 
астрономиялық бақылауларға 
сүйене отырып, Əлемнің 
жеделдеуi туралы болжамды 
талқылау
11.10.1.10 - Хаббл заңын 
қолданып, Əлемнің жасын 
бағалай алу
11.10.1.11 - микротолқынды 
фондық сəулелену туралы 
ақпаратты қолданып, Үлкен 
Жарылыс теориясын түсіндіру

Бөлім-
шелер

10-сынып 11-сынып

1.
1 
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не
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10.1.1.1 - қазіргі заманғы физиканың рөлі ту-
ралы пікірін айту жəне өз пікірін дəлелдеу 
10.1.1.2 - жүйелік жəне кездейсоқ қателіктерді 
ажырата білу
10.1.1.3 - тəуелсіз, тəуелді жəне тұрақты 
физикалық шамаларды анықтау
10.1.1.4 - физикалық шамалардың өлшеу 
дəлдігін ескере отырып, эксперименттік 
зерттеудің соңғы нəтижесін жазу
10.1.1.5 - жылдамдықтың уақытқа тəуелділігі 
графигін пайдалана отырып, теңүдемелі 
қозғалыс кезіндегі орын ауыстыру формула-
сын қорытып шығару
10.1.1.6 - сандық жəне графиктік есептерді 
шығаруда кинематика теңдеулерін қолдану
10.1.1.7- инварианты жəне салыстырмалы 
физикалық шамаларды ажырату
10.1.1.8 - жылдамдықтарды қосу мен орын 
ауыстыруды қосудың классикалық заңын есеп 
шығаруда қолдану
10.1.1.9 - қисықсызықты қозғалыс кезіндегі 
траекторияның қисықтық радиусын, дененің 
тангенциалды, центрге тартқыш жəне толық 
үдеуін анықтау
10.1.1.10 - көкжиекке бұрыш жасай 
лақтырылған дененің қозғалысы кезіндегі 
кинематикалық шамаларын анықтау
10.1.1.11 - көкжиекке бұрыш жасай 
лақтырылған дененің қозғалыс траектория-
сын зерттеу

1.
2 
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10.1.2.1 - бірнеше күштің əрекетінен бола-
тын дененің қозғалысына есеп шығарудың 
алгоритмдерін құру
10.1.2.2 - инертті масса мен гравитациялық 
массаның физикалық мағынасын түсіндіру
10.1.2.3 - материалдық нүктенің 
гравитациялық өріс кернеулігі мен 
потенциалының қашықтыққа тəуелділік 
графигін түсіндіру
10.1.2.4 - бүкіл əлемдік тартылыс заңын есеп-
тер шығаруда қолдану
10.1.2.5 - материалдық дененің инерция 
моментін есептеу үшін Штейнер теорема-
сын қолдану
10.1.2.6 - айналмалы қозғалыс 
динамикасының негізгі теңдеуін есеп 
шығаруда қолдану
10.1.2.7 - айналмалы жəне ілгерілемелі 
қозғалысты сипаттайтын физикалық 
шамалардың арасындағы сəйкестікті жүргізу
10.1.2.8 - дененің инерция моментін 
тəжірибелік əдіспен анықтау

1.
3 
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а

10.1.3.1 - абсолют қатты дененің жəне дене-
лер жүйесінің массалар центрін анықтау
10.1.3.2 - əртүрлі тепе-теңдікті түсіндіру 
кезінде себеп-салдар байланысын орнату
10.1.3.3 - күштерді қосудың заңдылығын 
эксперименттік тексеру жəне күш шамасын 
тəжірибелік жолмен анықтау
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10.1.4.1 - сақталу заңдарын сандық жəне 
эксперименттік есептерді шығаруда қолдану
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 10.1.5.1 - сұйықтар мен газдардың 
ламинарлық жəне турбуленттік ағыстарын 
сипаттау
10.1.5.2 - үзіліссіздік теңдеуі мен Бернулли 
теңдеуін эксперименттік, сандық жəне 
сапалық есептерді шығаруда қолдану
10.1.5.3 - Торричелли теңдеуін 
эксперименттік, сандық жəне сапалық 
есептерді шығаруда қолдану
10.1.5.4 - эксперименттің нəтижесіне əсер 
етуші факторларды анықтау жəне нəтижені 
жақсартудың жолдарын ұсыну
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10.2.1.1 - температура мен молекулалардың 
ілгерілемелі қозғалысының орташа 
кинетикалық энергиясының байланысын 
сипаттау
10.2.1.2 - идеал газ моделін сипаттау
10.2.1.3- молекулалық кинетикалық 
теорияның негізгі теңдеуін есептер шығаруда 
қолдану

2.
2 
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10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі теңдеуін 
есептер шығаруда қолдану
10.2.2.2 - тұрақты температура кезінде 
қысымның газ көлеміне тəуелділігін 
зерттеу(Бойль-Мариотт заңы)
10.2.2.3 - тұрақты қысым кезінде газ көлемінің 
температураға тəуелділігін зерттеу (Гей-
Люссак заңы)
10.2.2.4 - тұрақты көлем кезінде қысымның газ 
температурасына тəуелділігін зерттеу(Шарль 
заңы)
10.2.2.5 - газ заңдарын сандық жəне графиктік 
есептер шығаруда қолдану
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10.2.3.1 - бір атомды жəне екі атомды идеал 
газдың ішкі энергиясының формуласын есеп-
тер шығаруда қолдану
10.2.3.2 - термодинамиканың бірінші заңын 
изопроцестерге жəне адиабаталық проце-
ске қолдану
10.2.3.3 - идеал жылу қозғалтқышы үшін 
Карно циклін сипаттау
10.2.3.4 - жылу қозғалтқышының пайдалы 
əсер коэффициенті формуласын есептерді 
шығаруда қолдану
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10.2.4.1 - гигрометрдің жəне психрометрдің 
көмегімен ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын анықтау
10.2.4.2 - сұйықтың беттiк керiлу 
коэффициентiн əртүрлі тəсілдермен анықтау
10.2.4.3 - əртүрлі қатты денелер мысалын-
да кристалдық жəне аморфты денелердің 
құрылымын ажырату
10.2.4.4 - серпімді деформация кезіндегі Юнг 
модулін анықтау
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10.3.1.1 - электр зарядының сақталу заңы мен 
Кулон заңын есептер шығаруда қолдану
10.3.1.2 - суперпозиция принципін электр 
өрісінің қорытқы кернеулігін анықтау үшін 
пайдалану
10.3.1.3 - зарядталған жазықтықтың, шардың, 
сфераның жəне шексіз жіптің электр өрісінің 
кернеулігін анықтау үшін Гаусс теоремасын 
қолдану
10.3.1.4 - нүктелік зарядтың электр өрісінің по-
тенциалы мен жұмысын есептеу
10.3.1.5 - электростатикалық өрісте күшті 
жəне энергетикалық сипаттамаларды байла-
ныстыратын формуланы есептер шығаруда 
қолдану
10.3.1.6 - гравитациялық жəне 
электростатикалық өрістерде күшті жəне 
энергетикалық сипаттамаларды салыстыру
10.3.1.7 - диэлектриктердегі поляри-
зация құбылысы мен өткізгіштердегі 
электростатикалық индукция құбылысына 
салыстырмалы талдау жасау
10.3.1.8 - конденсатор сыйымдылығының 
оның параметрлеріне тəуелділігін зерттеу
10.3.1.9 - конденсаторларды тізбектей жəне 
параллель жалғау формулаларын есеп 
шығаруда
10.3.1.10 - электр өрісінің энергиясын есептеу

3.
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10.3.2.1 - аралас жалғанған өткізгіштерден 
тұратын тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолдану
10.3.2.2 - өткізгіштерді аралас жалғауды 
зерттеу
10.3.2.3 - элерктр қозғаушы күші мен кер-
неу көзінің əртүрлі жұмыс режиминдегі 
(жұмыстық, бос жүріс, қысқа тұйықталу) бай-
ланысын зерттеу
10.3.2.4 - толық тізбек үшін Ом заңын қолдану
10.3.2.5 - эксперимент арқылы ток көзінің 
элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін 
анықтау
10.3.2.6 - тармақталған электр тізбегіне 
Кирхгоф заңын қолдану
10.3.2.7 - электр тогының жұмысы, қуаты жəне 
ток көзінің пайдалы əсер коэффициентінің 
формулаларын есептер шығаруда қолдану
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10.3.3.1 - металдардағы электр тогын 
сипаттау жəне кедергінің температураға 
тəуелділігін талдау
10.3.3.2- жоғары температурада асқын 
өткізгішті материалдарды алудың 
келешегін талқылау
10.3.3.3 - жартылай өткізгіштердегі 
электр тогын сипаттау жəне жартылай 
өткізгіш құралдарын қолдану принципін 
түсіндіру
10.3.3.4 - шамның қылсымының, 
резистордың жəне жартылай өткізгіш 
диодтың вольт-амперлік сипаттама-
сын зерттеу
10.3.3.5 - электролиттердегі электр 
тогын сипаттау жəне электролиз заңын 
есептер шығаруда қолдану
10.3.3.6 - электролиз үдерісіндегі 
электронның зарядын эксперимент 
арқылы анықтау
10.3.3.7 - газдардағы жəне вакуумдағы 
электр тогын сипаттау
10.3.3.8 - электронды-сəулелік 
түтікшенің жұмыс істеу принципін жəне 
қолданылуын түсіндіру
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10.3.4.1 - магнит индукция векторының 
физикалық мағынасын заманауи 
техниканың жетістіктері мен есептер 
шығару арқылы түсіндіру
10.3.4.2 - электр өлшеуіш құралдардың, 
электр қозғалтқыштың жұмыс істеу 
принципін түсіндіру
10.3.4.3 - токомак, циклотрон, андрон-
ды коллайдер, магниттік тордың жұмыс 
істеу принципін талдау жəне поляр 
шұғыласының табиғатын түсіндіру
10.3.4.4 - зарядталған бөлшектердің 
қозғалысына магнит өрісінің əсерін 
зерттеу
10.3.4.5 - заттың магниттік қасиеттері 
бойынша топтастыру жəне олардың 
қолдану аймағын анықтау
10.3.4.6 - магниттік 
материалдарды(неодим магниттер, дат-
чиктер, сейсмометрлер, металл іздегіш) 
заманауи қолдану аймағын жəне 
олардың қолдану үрдісін талқылау
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 10.3.5.1 - электромагниттік құралдардың 
(электромагниттік реле, генератор, 
трансформатор) жұмыс істеу принципін 
зерттеу
10.3.5.2 - электромагниттік индукция 
заңын есептер шығаруда қолдану
10.3.5.3 - механикалық жəне магнит 
өрісінің энергиялары арасындағы 
сəйкестікті жүргізу
10.3.5.4 - қолданыстағы 
электрқозғалтқыштың моделін зерттеу 
жəне Фарадей заңы мен Ленц ережесін 
қолданып алынған нəтижелерді пайда-
лана отырып дəлелді түрде түсіндіру
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11.4.1.1 - экперименттік, аналитикалық 
жəне графиктік тəсілмен гармоникалық 
тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу
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11.4.2.1 - еркін жəне еріксіз тербелістердің 
пайда болу шарттарын сипаттау
11.4.2.2 - механикалық тербелістер 
мен электромагниттік тербелістерді 
сəйкестендіру
11.4.2.3 - компьютерлік моделдеу арқылы 
заряд пен ток күшінің уақытқа тəуелді 
графиктерін зерттеу
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11.4.3.1 - генератор моделін қолданып, 
айнымалы ток генераторының жұмыс 
істеу принципін зерттеу
11.4.3.2 - физикалық шамаларды (пери-
од, жиілік, кернеу, ток күші мен элерктр 
қозғаушы күшінің максималды жəне 
əсерлік мəндері) қолданып, айнымалы 
токты сипаттау 
11.4.3.3 - синусоидалы айнымалы ток 
немесе кернеуді гармоникалық функция 
түрінде көрсете алу
114.3.4 - айнымалы ток тізбегінде тек 
активті жүктеме кезінде(резистор) фаза 
ығысуын сипаттау
11.4.3.5 - айнымалы ток тізбегінде 
реактивті жүктемелер кезінде (катушка, 
конденсатор) фаза ығысуын сипаттау
11.4.3.6 - R, L, C -дан тұратын айныма-
лы токтың тізбектелген электр тізбегін 
есептеу
11.4.3.7 - айнымалы токтың активті жəне 
реактивті қуат ұғымының физикалық 
мағынасын түсіндіру
11.4.3.8 - векторлық диаграмма салу 
арқылы қуат коэффициентін анықтау
11.4.3.9 - резонанс шартын түсіндіру жəне 
оның қолданылуына мысал келтіру
11.4.3.10 - резонанстық жиілікті есептеу
11.4.3.11 - қуат формуласының негізінде 
трансформатордың жұмыс істеу 
принципін талдау
11.4.3.12 - электр энергиясын тасымал-
дау үшін жоғары кернеудегі айнымалы 
токтың экономикалық артықшылықтарын 
түсіндіру
11.4.3.13 - трансформатор орамасындағы 
орам санын эксперимент арқылы анықтау
11.4.3.14 - Қазақстандағы электр энер-
гиясы көздерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау
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с 11.5.1.1 - ауадағы тұрғын дыбыс 
толқындарының пайда болуын зерттеу
11.5.1.2 - графикалық əдісті қолданып 
түйіндер мен шоғырларды анықтау жəне 
тұрғын толқындардың пайда болуын 
түсіндіру
11.5.1.3 - судың бетінде екі көзде пайда 
болған интерференцияны зерттеу
11.5.1.4 - Гюйгенс принципін жəне 
механикалық толқындарда дифракциялық 
көріністі бақылаудың шарттарын түсіндіру
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11.5.2.1 - электромагниттік толқындардың 
пайда болу шарттарын түсіндіру жəне 
олардың қасиеттерін сипаттау
11.5.2.2 - жоғары жиілікті электромагниттік 
тербелістердің модуляциясы мен детек-
торлауды сипаттау
11.5.2.3 - амплитудалық (АМ) жəне 
жиіліктік (FM) модуляцияны ажырату
11.5.2.4 - детекторлы 
радиоқабылдағыштың жұмыс істеу 
принципін түсіндіру
11.5.2.5 - аналогтікпен салыстырғанда 
сандық форматтағы сигналды берудің 
артықшылықтарын түсіндіру
11.5.2.6 - байланыс құралдарын жүйелеу 
жəне оларды жетілдірудің жолдарын 
ұсыну
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11.6.1.1 - жарық жылдамдығын 
анықтаудың зертханалық жəне 
астрономиялық əдістерін түсіндіру
11.6.1.2 - призма арқылы өткен кездегі ақ 
жарықтың жіктелуін түсіндіру
11.6.1.3 - механикалық жəне жарық 
толқындарының интерференциялық 
көріністеріне салыстырмалы талдау 
жүргізу
11.6.1.4 - жұқа пленкаға түскен жəне 
шағылған жарықтардан пайда болған 
интерференциялық максимумдар мен ми-
нимумдарды бақылау шарттарын анықтау
11.6.1.5 - Френель теориясын қолданып, 
қылдан, саңылаулардан, дөңгелек 
саңылаудан пайда болған дифракциялық 
көріністерді түсіндіру
11.6.1.6 - жарықтың толқын ұзындығын 
дифракциялық тордың көмегімен экспери-
мент арқылы анықтау
11.6.1.7 - жарықтың интерференция, 
дифракция жəне поляризация құбылысын 
талдай отырып, эксперимент арқылы 
жарықтың электромагниттік табиғатын 
дəлелдеу
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11.6.2.1 - Гюйгенс принципінің көмегімен 
жарықтың шағылу заңын түсіндіру
11.6.2.2 - сфералық айнадағы сəуленің 
жолын салу жəне сфералық айнаның 
формуласын есептер шығаруда қолдану
11.6.2.3 - Гюйгенс принципінің көмегімен 
жарықтың сыну заңын түсіндіру
11.6.2.4 - жарық сигналдарын тасымал-
дауда оптоталшықты технологияның 
артықшылығын түсіндіру
11.6.2.5 - шынының сыну көрсеткішін 
эксперименттік жолмен анықтау жəне 
экспериментті жақсартудың жолдарын 
ұсыну
11.6.2.6 - линзалар жүйесінде сəулелердің 
жолын салу
11.6.2.7 - əртүрлі радиустағы екі 
сфералық беттен тұратын жұқа линзаның 
формуласын есептер шығаруда қолдану
11.6.2.8 - телескоп, микроскоп жəне 
лупадағы сəуленің жолын салу жəне 
түсіндіру
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і 11.7.1.1 - Галилейдің салыстырмалы 

принципі мен Эйнштейннің салыстырма-
лы принципін сəйкестендіру
11.7.1.2 - Эйнштейн постулаттары 
мен Лоренц түрлендірулерін есептер 
шығаруда қолдана отырып, релятивистік 
эффектіні түсіндіру
11.7.1.3 - зарядталған бөлшектердің 
үдеткіштерінің жұмыс істеу принципін, 
оларда орын алатын релятивистік 
эффектіні ескере отырып түсіндіру
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11.8.1.1 - сəулеленудің көздері мен 
түрлерін топтастыру
11.8.1.2 - спектрлік құралдардың 
жұмыс істеу принципін жəне олардың 
қолданылуын сиппаттау
11.8.1.3 - электромагниттік сəулелену, 
олардың табиғатта пайда болуы мен зат-
пен өзара əрекеттесуін ажырату
11.8.1.4 - Стефан-Больцман, Винн 
заңдарын жəне Планк формуласын 
ультракүлгін апаттын негіздеу жəне абсо-
лют қара дененің жылулық сəулеленуін 
сипаттау үшін қолдану
11.8.1.5 - фотоэффектінің табиғатын 
түсіндіру жəне оны қолдануға мысал-
дар келтіру
11.8.1.6 - фотоэффектінің заңдары мен 
Эйнштейн теңдеуін есеп шығаруда 
қолдану
11.8.1.7 - жарықтың кванттық теориясы 
негізінде жарық қысымының табиғатын 
түсіндіру
11.8.1.8 - фотосинтез жəне фотогра-
фия үдерісін мысалға келтіре отырып, 
жарықтың химиялық əсерін сипаттау
11.8.1.9 - компьютерлік жəне магниттік-
резонанстық томографияны салыстыру
11.8.1.10 - электромагнитік сəулеленудің 
корпускулярлық-толқындық табиғатынын 
дəлелдейтін мысалдар келтіру
11.8.1.11 - жарықтың корпускулалық-
толқындық теориясын пайдаланып, 
табиғат заңдарының ғылыми даму тарихы 
туралы пікір айту
11.8.1.12 - атомның планетарлық моделін 
альфа бөлшектің ыдырауы бойынша 
Резерфорд тəжірибесіне сүйене отырып 
негіздеу
11.8.1.13 - Бор постулаттарына сүйеніп 
атомның орнықты күйінің шартын 
түсіндіру
11.8.1.14 - сутегі атомының энергетикалық 
құрылымына сүйене отырып, сызықтық 
спектрдің табиғатын түсіндіру
11.8.1.15 - лазер құрылғысын жəне əсер 
ету принципін түсіндіру
11.8.1.16 - голографияның даму 
кезеңдерін талқылау

11.8.1.17 - элементар бөлшектердің 
толқындық табиғатының пайда болуы 
мен практикада қолданылуына мысал-
дар келтіру 

11.8.1.18 - де Бройль толқын 
ұзындығының формуласын есептер 
шығаруда қолдану;
11.8.1.19 - де Бройль болжамын түсіндіру
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11.8.2.1 - радиоактивті ыдырау заңы 
негізінде ядролық қалдықтармен 
аймақтың зақымдануының ұзаққа созылу 
себептерін түсіндіру
11.8.2.2 - радиоактивті ыдыраудың фор-
муласын есептер шығаруда қолдану
11.8.2.3 - атомдық ядроның байланыс 
энергиясын есептеу жəне меншікті бай-
ланыс энергиясының ядроның массалық 
санына тəуелділігін түсіндіру
11.8.2.4 - ядролық реакцияны жазу 
кезінде массалық жəне зарядтық санның 
сақталу заңын қолдану
11.8.2.5 - ядролық синтездің жəне табиғи 
радиоактивтіліктің табиғатын түсіну
11.8.2.6 - магнит өрісіндегі зарядталған 
бөлшектердің қозғалыс сипатын түсіндіру
11.8.2.7 - α, β жəне γ сəулелерінің 
табиғатын, қасиеттерін жəне 
биологиялық əсерін түсіндіру
11.8.2.8 - ядролық реакторлардың 
құрылысы мен жұмыс істеу принципін 
сипаттау
11.8.2.9 - ядролық энергетиканың даму 
кезеңдерін талқылау

9.
1 
На

но
те
хн
ол
ог
ия

 
жə

не
 н
ан
ом

ат
ер
иа
лд
ар 11.9.1.1 - наноматериалдардың 

физикалық қасиеттерін жəне олар-
ды алудың жолдарын түсіндіру
11.9.2.2 - нанотехнологияның 
қолданылуын талқылау
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11.10.1.1 - жұлдыздардың басты 
спектрлік класын сипаттау
11.10.1.2 - көрінерлік жұлдыздық 
шама жəне абсолют жұлдыздық шама 
ұғымдарын ажырату
11.10.1.3 - көрінерлік жəне абсолют 
жұлдыздық шаманы анықтау үшін фор-
мулаларды қолдану
11.10.1.4 - Күннің сəулеленуін сипат-
тау үшін Стефан-Больцман жəне Винн 
заңдарын қолдану
11.10.1.5 - Жұлдыздар эволюциясын 
түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассель диа-
граммасын қолдану
11.10.1.6 - қара құрдымдар, ней-
тронды жұлдыздар жəне аса жаңа 
жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау
11.10.1.7 - ара қашықтықты анықтау үшін, 
«қарапайым май шамдар» əдісін пайда-
лануды сипаттау
11.10.1.8 - Əлемнің жеделдеуi мен қара 
энергия туралы пікірталасты талқылау
11.10.1.9 - берілген астрономиялық 
бақылауларға сүйене отырып, Əлемнің 
жеделдеуi туралы болжамды талқылау
11.10.1.10 - Хаббл заңын қолданып, 
Əлемнің жасын бағалай алу
11.10.1.11 - микротолқынды фондық 
сəулелену туралы ақпаратты қолданып, 
Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру

20. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық 
бағытындағы 10-11-сыныптары үшін «Физика» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 
бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

21. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 
10-11-сыныптары үшін «Физика» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 
10-11-сыныптары үшін «Физика» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
1) 10-сынып: 

Ұзақ мерзімді 
жоспардың 

бөлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

1-тоқсан
Кинематика Қазіргі заманғы физиканың рөлі 10.1.1.1 - қазіргі заманғы 

физиканың рөлі туралы пікір айту 
жəне өз пікірін дəлелдеу

Физикалық шамалардың 
қателіктері. Өлшеулер нəтижесін 
өңдеу. № 1 Зертханалық жұмыс 
«Көлбеу жазықтық бойымен 
қозғалатын дененің үдеуін 
анықтау»

10.1.1.2 - жүйелік жəне кездейсоқ 
қателіктерді ажырата білу;
10.1.1.3 - тəуелсіз, тəуелді жəне 
тұрақты физикалық шамаларды 
анықтау;
10.1.1.4 - физикалық шамалардың 
өлшеу дəлдігін ескере отырып, 
тəжірибелік зерттеудің соңғы 
нəтижесін жазу

Теңүдемелі қозғалыс 
кинематикасының негізгі 
теңдеулері мен ұғымдары

10.1.1.5 - жылдамдықтың уақытқа 
тəуелділігі графигін пайдалана оты-
рып, теңүдемелі қозғалыс кезіндегі 
орын ауыстыру формуласын 
қорытып шығару;
10.1.1.6 - сандық жəне графиктік 
есептерді шығаруда кинематика 
теңдеулерін қолдану

Инвариантты жəне салыстырмалы 
физикалық шамалар. Галилейдің 
салыстырмалылық принципі

10.1.1.7 - инварианты жəне салы-
стырмалы физикалық шамаларды 
ажырату;
10.1.1.8 - жылдамдықтарды қосу 
мен орын ауыстыруды қосудың 
классикалық заңын есеп шығаруда 
қолдану

Қисық сызықты қозғалыс 
кинематикасы

10.1.1.9 - қисықсызықты қозғалыс 
кезіндегі траекторияның қисықтық 
радиусын, дененің тангенциалды, 
центрге тартқыш жəне толық үдеуін 
анықтау;

Көкжиекке бұрыш жасай 
лақтырылған дененің қозғалысы. 
№ 2 Зертханалық жұмыс «Ұшу 
қашықтығының лақтыру бұрышына 
тəуелділігін зерттеу»

10.1.1.10 - көкжиекке бұрыш жасай 
лақтырылған дененің қозғалысы 
кезіндегі кинематикалық шамала-
рын анықтау;
10.1.1.11 - көкжиекке бұрыш жасай 
лақтырылған дененің қозғалыс тра-
екториясын зерттеу 

Динамика Күштер. Күштерді қосу. Ньютон 
заңдары

10.1.2.1 - бірнеше күштің əрекетінен 
болатын дененің қозғалысына есеп 
шығарудың алгоритмдерін құру

Бүкіл əлемдік тартылыс заңы 10.1.2.2 - инертті масса мен 
гравитациялық массаның 
физикалық мағынасын түсіндіру;
10.1.2.3 - материалдық нүктенің 
гравитациялық өріс кернеулігі 
мен потенциалының қашықтыққа 
тəуелділік графигін түсіндіру; 
10.1.2.4 - бүкіл əлемдік тартылыс 
заңын есептер шығаруда қолдану

Абсолют қатты дененің инерция 
моменті 

10.1.2.5 - материалдық дененің 
инерция моментін есептеу үшін 
Штейнер теоремасын қолдану

Импульс моменті. Импульс 
моментінің сақталу заңы жəне 
оның кеңістік қасиеттерімен бай-
ланысы. Айналмалы қозғалыс 
динамикасының негізгі теңдеуі

10.1.2.6 - айналмалы қозғалыс 
динамикасының негізгі теңдеуін 
есеп шығаруда қолдану;
10.1.2.7 - айналмалы жəне 
ілгерілемелі қозғалысты сипат-
тайтын физикалық шамалардың 
арасындағы сəйкестікті жүргізу

№ 3 Зертханалық жұмыс «Көлбеу 
науамен сырғанайтын дененің 
қозғалысын оқып үйрену»

10.1.2.8 - дененің инерция моментін 
тəжірибелік əдіспен анықтау

Статика Массалар центрі. 10.1.3.1 - абсолют қатты дененің 
жəне денелер жүйесінің массалар 
центрін анықтау

Тепе-теңдік түрлері. 10.1.3.2 - əртүрлі тепе-теңдікті 
түсіндіру кезінде себеп-салдар бай-
ланысын орнату

№ 4 Зертханалық жұмыс «Бір-
біріне бұрыш жасай бағытталған 
күштерді қосу»

10.1.3.3 - күштерді қосудың 
заңдылығын эксперименттік тексе-
ру жəне күш шамасын тəжірибелік 
жолмен анықтау

Сақталу заңдары Механикадағы импульс пен 
энергияның сақталу заңдары жəне 
олардың кеңістік пен уақыттың 
қасиеттерімен байланысы.

10.1.4.1 - сақталу заңдарын сандық 
жəне эксперименттік есептерді 
шығаруда қолдану

Сұйықтар мен 
газдардың меха-
никасы 

Гидродинамика. Сұйықтар мен 
газдардың ламинарлық жəне 
турбуленнтік ағыстары

10.1.5.1 - сұйықтар мен газдардың 
ламинарлық жəне турбуленттік 
ағыстарын сипаттау

Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли 
теңдеуі. Көтергіш күшяяяяя 

10.1.5.2 - үзіліссіздік теңдеуі мен 
Бернулли теңдеуін эксперименттік, 
сандық жəне сапалық есептерді 
шығаруда қолдану

Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. 
Стокс формуласы. Денелерді 
қапталдай ағу

10.1.5.3 - Торричелли теңдеуін 
эксперименттік, сандық жəне 
сапалық есептерді шығаруда 
қолдану

№ 5 Зертханалық жұмыс «Тұтқыр 
сұйықта қозғалатын кішкентай 
шардың жылдамдығының оның ра-
диусынан тəуелділігін зерттеу»

10.1.5.4 - эксперименттің 
нəтижесіне əсер етуші фактор-
ларды анықтау жəне нəтижені 
жақсартудың жолдарын ұсыну

2-тоқсан 
Молекулалық- 
кинетикалық теория 
негiздерi

Газдардың молекулалық 
кинетикалық теориясының 
негiзгi қағидалары жəне оның 
тəжiрибелiк дəлелдемелерi. 
Термодинамикалық жүйелер 
жəне термодинамикалық па-
раметрлер. Тепе-теңдік жəне 
тепе-теңдік емес күйдегі 
термодинамикалық жүйе.
Температура - зат 
бөлшектерінің жылулық 
қозғалысының орташа 
кинетикалық энергиясының 
өлшемі ретінде

10.2.1.1 - температура мен 
молекулалардың ілгерілемелі 
қозғалысының орташа 
кинетикалық энергиясының 
байланысын сипаттау

Идеал газ. Газдардың 
молекулалық-кинетикалық 
теориясының негiзгi теңдеуi

10.2.1.2 - идеал газ моделін си-
паттау; 
10.2.1.3 - молекулалық 
кинетикалық теорияның негізгі 
теңдеуін есептер шығаруда 
қолдану 

Газ заңдары Идеал газ күйінің теңдеуі 10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі 
теңдеуін есептер шығаруда 
қолдану; 

Изопроцестер. Изопроцесстер 
графиктері. Дальтон заңы

10.2.2.2 - тұрақты температура 
кезінде қысымның газ көлеміне 
тəуелділігін зерттеу(Бойль-
Мариотт заңы);
10.2.2.3 - тұрақты қысым кезінде 
газ көлемінің температураға 
тəуелділігін зерттеу (Гей-Люссак 
заңы);
10.2.2.4 - тұрақты көлем кезінде 
қысымның газ температурасына 
тəуелділігін зерттеу(Шарль заңы);
10.2.2.5 - газ заңдарын сандық 
жəне графиктік есептер шығаруда 
қолдану

Термодинамика 
негiздерi 

Идеал газдың ішкі энерги-
ясы. Термодинамикалық 
жұмыс. Жылу мөлшері, 
жылусыйымдылық

10.2.3.1 - бір атомды жəне екі 
атомды идеал газдың ішкі 
энергиясының формуласын 
есептер шығаруда қолдану

Термодинамиканың бiрiншi 
заңы. Термодинамиканың 
бірінші заңын изопроцестерге 
қолдану. Адиабаталық процесс, 
Пуассон теңдеуі

10.2.3.2 - термодинамиканың 
бірінші заңын изопроцестерге 
жəне адиабаталық процеске 
қолдану

Қайтымды жəне қайтымсыз 
процестер. Энтропия. 
Термодинамиканың екiншi заңы.
Айналмалы процесс жəне оның 
пайдалы əсер коэффициенті, 
Карно циклі

10.2.3.3 - идеал жылу 
қозғалтқышы үшін Карно циклін 
сипаттау;
10.2.3.4 жылу қозғалтқышының 
пайдалы əсер коэффициенті фор-
муласын есептерді шығаруда 
қолдану

Сұйық жəне қатты 
денелер

Қаныққан жəне қанықпаған бу. 
Ауаның ылғалдылығы.
Фазалық диаграммалар. Үштік 
нүкте.Заттың кризистiк күйi

10.2.4.1 - гигрометрдің жəне 
психрометрдің көмегімен ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығын 
анықтау

Сұйықтың беткi қабатының 
қасиеттерi. Жұғу, қылтүтіктік 
құбылыстар

10.2.4.2 - сұйықтың беттiк 
керiлу коэффициентiн əртүрлі 
тəсілдермен анықтау

Кристалл жəне аморф денелер. 
Қатты денелердің механикалық 
қасиеттері 

10.2.4.3 - əртүрлі қатты денелер 
мысалында кристалдық жəне 
аморфты денелердің құрылымын 
ажырату;
10.2.4.4 - серпімді деформация 
кезіндегі Юнг модулін анықтау

3-тоқсан

Эл
ек
тр
ос
та
ти
ка

Электр заряды. Зарядтың беттік 
жəне көлемдік тығыздығы. Зарядтың 
сақталу заңы. Кулон заңы

10.3.1.1 - электр зарядының сақталу заңы мен 
Кулон заңын есептер шығаруда қолдану

Электр өрісі. Біртекті жəне біртекті 
емес электр өрісі. Электр өрісінің 
кернеулігі. Электр өрісінің суперпози-
ция принципі

10.3.1.2 - суперпозиция принципін электр 
өрісінің қорытқы кернеулігін анықтау үшін 
пайдалану

Электр өрісінің кернеулік векторының 
ағыны. Гаусс теоремасы

10.3.1.3 - зарядталған жазықтықтың, шардың, 
сфераның жəне шексіз жіптің электр өрісінің 
кернеулігін анықтау үшін Гаусс теоремасын 
қолдану

Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі 
электр өрісінің жұмысы.
Потенциал. Электр өрісінің потенци-
алдар айырымы

10.3.1.4 - нүктелік зарядтың электр өрісінің по-
тенциалы мен жұмысын есептеу

Эквипотенциал беттер. Біртекті 
электр өрісі үшін кернеулік пен по-
тенциалдар айырымы арасындағы 
байланыс

10.3.1.5 - электростатикалық өрісте күшті жəне 
энергетикалық сипаттамаларды байланысты-
ратын формуланы есептер шығаруда қолдану;
10.3.1.6 - гравитациялық жəне 
электростатикалық өрістерде күшті жəне 
энергетикалық сипаттамаларды салыстыру

Электр өрісіндегі өткізгіштер мен 
диэлектриктер

10.3.1.7 - диэлектриктердегі поляри-
зация құбылысы мен өткізгіштердегі 
электростатикалық индукция құбылысына са-
лыстырмалы талдау жасау

Электрсыйымдылығы. 
Конденсаторлар. Конденсаторларды 
жалғау

10.3.1.8 - конденсатор сыйымдылығының оның 
параметрлеріне тəуелділігін зерттеу;
10.3.1.9 - конденсаторларды тізбектей жəне па-
раллель жалғау формулаларын есеп шығаруда 
қолдану

Электр өрісінің энергиясы; 10.3.1.10 - электр өрісінің энергиясын есептеу

Тұ
ра
қт
ы 
то
к 

Электр тогы. Тізбек бөлігіне арналған 
Ом заңы. Өткізгіштерді аралас жалғау

10.3.2.1 - аралас жалғанған өткізгіштерден 
тұратын тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолдану

№ 6 Зертханалық жұмыс 
«Өткізгіштерді аралас жалғауды оқып 
үйрену»

10.3.2.2 - өткізгіштерді аралас жалғауды 
зерттеу

 Ток көзінің элерктр қозғаушы күші 
мен ішкі кедергісі

10.3.2.3 - элерктр қозғаушы күші мен кернеу 
көзінің əртүрлі жұмыс режиминдегі (жұмыстық, 
бос жүріс, қысқа тұйықталу) байланысын 
зерттеу

Толық тізбек үшін Ом заңы; 10.3.2.4 - толық тізбек үшін Ом заңын қолдану
№ 7 Зертханалық жұмыс «Ток көзінің 
элерктр қозғаушы күші мен ішкі 
кедергісін анықтау»

10.3.2.5 - эксперимент арқылы ток көзінің 
элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін 
анықтау

Кирхгоф заңдары 10.3.2.6 - тармақталған электр тізбегіне 
Кирхгоф заңын қолдану

Электр тогының жұмысы мен қуаты. 
Джоуль –Ленц заңы. Ток көзінің пай-
далы əсер коэффициенті

10.3.2.7 - электр тогының жұмысы, қуаты жəне 
ток көзінің пайдалы əсер коэффициентінің фор-
мулаларын есептер шығаруда қолдану

Ə
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Металдардағы электр тогы. Асқын 
өткiзгiштiк 

10.3.3.1 - металдардағы электр тогын сипат-
тау жəне кедергінің температураға тəуелділігін 
талдау;
10.3.3.2 - жоғары температурада асқын 
өткізгішті материалдарды алудың келешегін 
талқылау

Жартылай өткiзгiштердегi электр 
тогы. Жартылай өткізгішті құралдар

10.3.3.3 - жартылай өткізгіштердегі электр 
тогын сипаттау жəне жартылай өткізгіш 
құралдарын қолдану принципін түсіндіру

№ 8 Зертханалық жұмыс «Шамның 
қыл сымының, резистордың жəне 
жартылай өткізгіш диодтың вольт-
амперлік сипаттамасы»

10.3.3.4 - шамның қылсымының, резистордың 
жəне жартылай өткізгіш диодтың вольт-
амперлік сипаттамасын зерттеу

Электролит ерiтiндiлерiндегi жəне 
балқыламалардағы электр тогы. 
Электролиз заңы

10.3.3.5 - электролиттердегі электр тогын 
сипаттау жəне электролиз заңын есептер 
шығаруда қолдану

№ 9 Зертханалық жұмыс «Бір валетті 
ионның электр зарядын өлшеу»

10.3.3.6 - электролиз үдерісіндегі электронның 
зарядын эксперимент арқылы анықтау

Газдардағы электр тогы. Вакуумдегi 
электр тогы.

Электронды-сəулелік түтікше

10.3.3.7 - газдардағы жəне вакуумдағы электр 
тогын сипаттау;
10.3.3.8 - электронды-сəулелік түтікшенің 
жұмыс істеу принципін жəне қолданылуын 
түсіндіру

4-тоқсан 

М
аг
ни
т ө

рi
сi

Магнит өрісі. Тогы бар өткізгіштің 
өзара əрекеттесуі. Ампер 
тəжірибелері 
Магнит индукция векторы. 
Дөңгелек жəне шексіз түзу тогы бар 
өткізгіштердің индукциясы. Бұрғы 
ережесі

10.3.4.1 - магнит индукция векторының 
физикалық мағынасын заманауи техниканың 
жетістіктері мен есептер шығару арқылы 
түсіндіру; 

Ампер күші, сол қолы ережесі; 10.3.4.2 - электр өлшеуіш құралдардың, 
электр қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін 
түсіндіру;

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі 
зарядталған бөлшектердің қозғалысы

10.3.4.3 - токомак, циклотрон, андронды 
коллайдер, магниттік тордың жұмыс істеу 
принципін талдау жəне поляр шұғыласының 
табиғатын түсіндіру;
10.3.4.4 - зарядталған бөлшектердің 
қозғалысына магнит өрісінің əсерін зерттеу;

Заттың магниттік қасиеттері. Кюри 
температуры

10.3.4.5 - заттың магниттік қасиеттері бойынша 
топтастыру жəне олардың қолдану аймағын 
анықтау;
10.3.4.6 - магниттік материалдарды(неодим 
магниттер, датчиктер, сейсмометрлер, ме-
талл іздегіш) заманауи қолдану аймағын жəне 
олардың қолдану үрдісін талқылау

Эл
ек
тр
ом

аг
ни
тт

iк 
ин
ду
кц
ия Ампер күшінің жұмысы. Магнит 

ағыны. Электромагниттiк индукция 
құбылысы

10.3.5.1 - Электромагниттік құралдардың( 
электромагниттік реле, генератор, трансфор-
матор) жұмыс істеу принципін зерттеу

Электромагниттiк индукция заңы. 
Ленц ережесі. Өздік индукция. 
Индуктивтілік

10.3.5.2 - электромагниттік индукция заңын 
есептер шығаруда қолдану

 Магнит өрісінің энергиясы 10.3.5.3 - механикалық жəне магнит өрісінің 
энергиялары арасындағы сəйкестікті жүргізу

Электр қозғалтқыш жəне тұрақты 
токтың электр генераторы

10.3.5.4 - қолданыстағы электрқозғалтқыштың 
моделін зерттеу жəне Фарадей заңы мен Ленц 
ережесін қолданып алынған нəтижелерді пай-
далана отырып дəлелді түрде түсіндіру

Физикалық практикум
2) 11-сынып 

Ұз
ақ

 м
ер
зі
мд

і 
жо

сп
ар
ды

ң 
бө

лі
мі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

1-тоқсан 

М
ех
ан
ик
ал
ық

 
те
рб
ел
іст

ер

Гармоникалық тербелістердің 
теңдеулері мен графиктері

11.4.1.1 - экперименттік, аналитикалық жəне 
графиктік тəсілмен гармоникалық тербелісті 
(х(t), v(t), a(t)) зерттеу

Эл
ек
тр
ом

аг
ни
тт
ік 

те
рб
ел
іст

ер
 

Еркін жəне еріксіз электромагниттік 
тербелістер 

Механикалық тербелістер мен 
электромагниттік тербелістер 
арасындағы ұқсастық

11.4.2.1 - еркін жəне еріксіз тербелістердің 
пайда болу шарттарын сипаттау
11.4.2.2 - механикалық тербелістер мен 
электромагниттік тербелістерді сəйкестендіру;
11.4.2.3 - компьютерлік моделдеу арқылы 
заряд пен ток күшінің уақытқа тəуелді 
графиктерін зерттеу

Ай
ны

ма
лы

 то
к

Айнымалы ток генераторы 11.4.3.1 - генератор моделін қолданып, ай-
нымалы ток генераторының жұмыс істеу 
принципін зерттеу

Еріксіз электромагниттік 
тербелістер. Айнымалы ток

11.4.3.2 - физикалық шамаларды (период, 
жиілік, кернеу, ток күші мен элерктр қозғаушы 
күшінің максималды жəне əсерлік мəндері) 
қолданып, айнымалы токты сипаттау; 
11.4.3.3 - синусоидалы айнымалы ток неме-
се кернеуді гармоникалық функция түрінде 
көрсете алу

Айнымалы ток тізбегінде активті 
жəне реактивті кедергі

11.4.3.4 - айнымалы ток тізбегінде тек активті 
жүктеме кезінде(резистор) фаза ығысуын 
сипаттау;
11.4.3.5 - айнымалы ток тізбегінде реактивті 
жүктемелер кезінде (катушка, конденсатор) 
фаза ығысуын сипаттау

Активті жəне реактивті 
кедергілерден тұратын айнымалы 
токтың тізбектелген электр тізбегі 
үшін Ом заңы

11.4.3.6 - R, L, C -дан тұратын айнымалы 
токтың тізбектелген электр тізбегін есептеу

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат 11.4.3.7 - айнымалы токтың активті жəне 
реактивті қуат ұғымының физикалық 
мағынасын түсіндіру;
11.4.3.8 - векторлық диаграмма салу арқылы 
қуат коэффициентін анықтау

Электр тізбегіндегі кернеу ре-
зонансы

11.4.3.9 - резонанс шартын түсіндіру жəне 
оның қолданылуына мысал келтіру;
11.4.3.10 - Резонанстық жиілікті есептеу

Электр энергиясын өндіру, та-
сымалдау жəне қолдану, транс-
форматор

11.4.3.11 - қуат формуласының негізінде 
трансформатордың жұмыс істеу принципін 
талдау;
11.4.3.12 - электр энергиясын тасымалдау 
үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың 
экономикалық артықшылықтарын түсіндіру

№ 1 Зертханалық жұмыс. 
«Трансформатор орамасындағы 
орам санын анықтау»

11.4.3.13 - трансформатор орамасындағы 
орам санын эксперимент арқылы анықтау

Қазақстандағы жəне дүние 
жүзіндегі электр энергиясын өндіру 
жəне қолдану

11.4.3.14 - Қазақстандағы электр энер-
гиясы көздерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау

2-тоқсан

То
лқ
ын

ды
қ қ
оз
ға
лы

с

Серпімді механикалық толқындар. 
Бойлық жəне тұрғын толқындардың 
теңдеуі.

№ 2 Зертханалық жұмыс «Ауадағы 
дыбыс жылдамдығын анықтау»

11.5.1.1 - ауадағы тұрғын дыбыс 
толқындарының пайда болуын зерттеу;
11.5.1.2 - графикалық əдісті қолданып 
түйіндер мен шоғырларды анықтау жəне 
тұрғын толқындардың пайда болуын түсіндіру 

Механикалық толқындардың тара-
луы. Механикалық толқындардың 
интерференциясы

11.5.1.3 - судың бетінде екі көзде пайда 
болған интерференцияны зерттеу

 Гюйгенс принципі. Механикалық 
толқындардың дифракциясы

11.5.1.4 - Гюйгенс принципін жəне 
механикалық толқындарда дифракциялық 
көріністі бақылаудың шарттарын түсіндіру

Эл
ек
тр
ом

аг
ни
тт
ік 
то
лқ
ын
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р

Электромагниттік толқындардың 
жұтылуы мен шығарылуы

11.5.2.1 - электромагниттік толқындардың 
пайда болу шарттарын түсіндіру жəне 
олардың қасиеттерін сипаттау

Радиобайланыс. Детекторлы 
радиоқабылдағыш

11.5.2.2 - жоғары жиілікті электромагниттік 
тербелістердің модуляциясы мен детектор-
лауды сипаттау;
11.5.2.3 - амплитудалық (АМ) жəне жиіліктік 
(FM) модуляцияны ажырату;
11.5.2.4 - детекторлы радиоқабылдағыштың 
жұмыс істеу принципін түсіндіру

Аналогты-сандық түрлендірулер. 
Байланыс арналары

11.5.2.5 - аналогтықпен салыстырғанда 
сандық форматтағы сигналды берудің 
артықшылықтарын түсіндіру

Байланыс құралдары 11.5.2.6 - байланыс құралдарын жүйелеу 
жəне оларды жетілдірудің жолдарын ұсыну

То
лқ
ын

ды
қ о

пт
ик
а

Жарықтың электромагниттік 
табиғаты. Жарықтың жылдамдығы

11.6.1.1 - жарық жылдамдығын анықтаудың 
зертханалық жəне астрономиялық əдістерін 
түсіндіру

Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың 
интерференциясы

11.6.1.2 - призма арқылы өткен кездегі ақ 
жарықтың жіктелуін түсіндіру;
11.6.1.3 - механикалық жəне жарық 
толқындарының интерференциялық 
көріністеріне салыстырмалы талдау жүргізу;
11.6.1.4 - жұқа пленкаға түскен жəне 
шағылған жарықтардан пайда болған 
интерференциялық максимумдар мен 
минимумдарды бақылау шарттарын анықтау

Жарықтың дифракциясы. 
Дифракциялық торлар

11.6.1.5 - Френель теориясын қолданып, 
қылдан, саңылаулардан, дөңгелек 
саңылаудан пайда болған дифракциялық 
көріністерді түсіндіру

№ 3 Зертханалық жұмыс 
«Дифракциялық тордың көмегімен 
жарықтың толқын ұзындығын 
анықтау»

11.6.1.6 - жарықтың толқын ұзындығын 
дифракциялық тордың көмегімен экспери-
мент арқылы анықтау

 Жарықтың поляризациясы. № 4 
Зертханалық жұмыс «Жарықтың 
интерференциясын, дифракциясын 
жəне поляризациясын бақылау »

11.6.1.7 - жарықтың интерференция, диф-
ракция жəне поляризация құбылысын тал-
дай отырып, эксперимент арқылы жарықтың 
электромагниттік табиғатын дəлелдеу

3-тоқсан 

Ге
ом

ет
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ял
ық
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пт
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а

Гюйгенс принципі. Жарықтың 
шағылу заңы

11.6.2.1 - Гюйгенс принципінің көмегімен 
жарықтың шағылу заңын түсіндіру

Жазық жəне сфералық айналар 11.6.2.2 - сфералық айнадағы сəуленің жолын 
салу жəне сфералық айнаның формуласын 
есептер шығаруда қолдану

Жарықтың сыну заңы 11.6.2.3 - Гюйгенс принципінің көмегімен 
жарықтың сыну заңын түсіндіру

Толық ішкі шағылу 11.6.2.4 - жарық сигналдарын тасымалдауда 
оптоталшықты технологияның артықшылығын 
түсіндіру

№ 5 Зертханалық жұмыс 
«Шынының сыну көрсеткішін 
анықтау»

11.6.2.5 - шынының сыну көрсеткішін 
эксперименттік жолмен анықтау жəне 
экспериментті жақсартудың жолдарын ұсыну 

Линзалар жүйесінде кескін салу. 
Жұқа линза формуласы. Оптикалық 
құралдар

11.6.2.6 - линзалар жүйесінде сəулелердің 
жолын салу;
11.6.2.7 - əртүрлі радиустағы екі сфералық 
беттен тұратын жұқа линзаның формуласын 
есептер шығаруда қолдану;
11.6.2.8 - телескоп, микроскоп жəне лупадағы 
сəуленің жолын салу жəне түсіндіру
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Салыстырмалы теорияның посту-
латтары. Лоренц түрлендірулері

11.7.1.1 - Галилейдің салыстырмалы принципі 
мен Эйнштейннің салыстырмалы принципін 
сəйкестендіру; 
11.7.1.2 - Эйнштейн постулаттары мен 
Лоренц түрлендірулерін есептер шығаруда 
қолдана отырып, релятивистік эффектіні 
түсіндіру

Энергия. Релятивистік 
динамикадағы импульс жəне мас-
са. Материалдық дене үшін энергия 
мен массаның байланыс заңы 

11.7.1.3 - зарядталған бөлшектердің 
үдеткіштерінің жұмыс істеу принципін, оларда 
орын алатын релятивистік эффектіні ескере 
отырып түсіндіру

Ат
ом

ды
қ ж

əн
е 
кв
ан
тт
ық

 ф
из
ик
а 

Сəулеленудің түрлері 11.8.1.1 - сəулеленудің көздері мен түрлерін 
топтастыру 

Спектрлер. Спектрлік құралдар. 
Спектрлік анализ

11.8.1.2 - спектрлік құралдардың жұмыс 
істеу принципін жəне олардың қолданылуын 
сиппаттау

Инфракызыл жəне ультракүлгін 
сəулелену. Рентген сəулелері.
Электромагниттік сəулелену 
шкаласы 

11.8.1.3 - электромагниттік сəулелену, 
олардың табиғатта пайда болуы мен затпен 
өзара əрекеттесуін ажырату 

Жылулық сəулелену. Стефан –
Больцман жəне Винн заңдары. 
Ультракүлгін апаты.
Планк формуласы. Фотондар. 
Фотоэффект

11.8.1.4 - - Стефан-Больцман, Винн заңдарын 
жəне Планк формуласын ультракүлгін апат-
тын негіздеу жəне абсолют қара дененің 
жылулық сəулеленуін сипаттау үшін қолдану

Фотоэффектіні қолдану 11.8.1.5 - фотоэффектінің табиғатын түсіндіру 
жəне оны қолдануға мысалдар келтіру; 
11.8.1.6 - фотоэффектінің заңдары мен 
Эйнштейн теңдеуін есеп шығаруда қолдану

Жарық қысымы 11.8.1.7 - жарықтың кванттық теориясы 
негізінде жарық қысымының табиғатын 
түсіндіру

Жарықтың химиялық əсері 11.8.1.8 - фотосинтез жəне фотография 
үдерісін мысалға келтіре отырып, жарықтың 
химиялық əсерін сипаттау

Рентгендік сəулелену 11.8.1.9 - компьютерлік жəне магниттік-
резонанстық томографияны салыстыру

Жарықтың корпускулярлық-
толқындық табиғатының 
біртұтастығы

11.8.1.10 - электромагнитік сəулеленудің 
корпускулярлық-толқындық табиғатынын 
дəлелдейтін мысалдар келтіру;
11.8.1.11 - жарықтың корпускулалық 
-толқындық теориясын пайдаланып, табиғат 
заңдарының ғылыми даму тарихы туралы 
пікір айту

Альфа бөлшектің шашырауы бой-
ынша Резерфорд тəжірибесі. Бор 
постулаттары. Франк жəне Герц 
тəжірибелері

11.8.1.12 - атомның планетарлық моделін 
альфа бөлшектің ыдырауы бойынша 
Резерфорд тəжірибесіне сүйене отырып 
негіздеу;
11.8.1.13 - Бор постулаттарына сүйеніп 
атомның орнықты күйінің шартын түсіндіру

№ 6 Зертханалық жұмыс 
«Сəулеленудің тұтас жəне 
сызықтық спектрлерін бақылау»

11.8.1.14 - сутегі атомының энергетикалық 
құрылымына сүйене отырып, сызықтық 
спектрдің табиғатын түсіндіру;

Сызықты емес оптика туралы 
түсінік. Лазерлер

11.8.1.15 - лазер құрылғысын жəне əсер ету 
принципін түсіндіру; 
11.8.1.16 - голографияның даму кезеңдерін 
талқылау

Бөлшектің толқындық қасиеттері. 
Бор теориясының қиыншылығы. де 
Бройль толқындары

11.8.1.17 - элементар бөлшектердің 
толқындық табиғатының пайда болуы мен 
практикада қолданылуына мысалдар келтіру; 
11.8.1.18 - де Бройль толқын ұзындығының 
формуласын есептер шығаруда қолдану;
11.8.1.19 - де Бройль болжамын түсіндіру
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Табиғи радиоактивтілік. 
Радиоактивті ыдырау заңы

11.8.2.1 - радиоактивті ыдырау заңы 
негізінде ядролық қалдықтармен аймақтың 
зақымдануының ұзаққа созылу себептерін 
түсіндіру;
11. 8.2.2 - радиоактивті ыдыраудың формула-
сын есептер шығаруда қолдану

Атомдық ядро. Ядроның нуклондық 
моделі. Изотоптар. 
Ядродағы нуклондардың байланыс 
энергиясы

11. 8.2.3 - атомдық ядроның байланыс энер-
гиясын есептеу жəне меншікті байланыс 
энергиясының ядроның массалық санына 
тəуелділігін түсіндіру

Ядролық реакциялар. Жасанды 
радиоактивтілік. Ауыр ядролардық 
бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция. 
Сындық масса

11. 8.2.4 - ядролық реакцияны жазу кезінде 
массалық жəне зарядтық санның сақталу 
заңын қолдану; 
11.8.2.5 - ядролық синтездің жəне табиғи 
радиоактивтіліктің табиғатын түсіну

№ 7 Зертханалық жұмыс «Дайын 
сурет бойынша зарядталған 
бөлшектердің тректерін оқып 
үйрену»

11. 8.2.6 - магнит өрісіндегі зарядталған 
бөлшектердің қозғалыс сипатын түсіндіру

Радиоактивті сəулелердің 
биологиялық əсері. Радиациядан 
қорғану

11. 8.2.7 - α, β жəне γ сəулелерінің табиғатын, 
қасиеттерін жəне биологиялық əсерін 
түсіндіру

Ядролық реактор. Ядролық энерге-
тика. Термоядролық реакциялар

11. 8.2.8 - ядролық реакторлардың құрылысы 
мен жұмыс істеу принципін сипаттау;
11. 8.2.9 - ядролық энергетиканың даму 
кезеңдерін талқылау
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Нанотехнологияның негізгі 
жетістіктері, өзекті мəселелер 
жəне даму кезеңдері. 
Наноматериалдар

11.9.1.1 - наноматериалдардың 
физикалық қасиеттерін жəне оларды 
алудың жолдарын түсіндіру;
11.9.1.2 - нанотехнологияның қолданылуын 
талқылау

4-тоқсан 
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Жұлдыздар əлемі. Жұлдызға 
дейінгі қашықтық.
Айнымалы жұлдыздар

11.10.1.1 - жұлдыздардың басты спектрлік 
класын сипаттау;
11.10.1.2 - көрінерлік жұлдыздық шама жəне 
абсолют жұлдыздық шама ұғымдарын ажы-
рату; 
11.10.1.3 - көрінерлік жəне абсолют 
жұлдыздық шаманы анықтау үшін формула-
ларды қолдану

Күн-Жер байланыстары 11.10.1.4 - Күннің сəулеленуін сипаттау үшін 
Стефан-Больцман жəне Винн заңдарын 
қолдану

Жұлдыздардың планеталық 
жүйелері. Жер топтарындағы пла-
неталар жəне гигант- планеталар. 
Күн жүйесіндегі кіші денелер

11.10.1.5 - Жұлдыздар эволюциясын түсіндіру 
үшін Герцшпрунг-Рассель диаграммасын 
қолдану;
11.10.1.6 - қара құрдымдар, нейтронды 
жұлдыздар жəне аса жаңа жұлдыздардың 
қасиеттерін сипаттау

Біздің Галактика. Басқа 
Галактикалардың ашылуы. 
Квазарлар

11.10.1.7 - ара қашықтықты анықтау үшін, 
«қарапайым май шамдар» əдісін пайдалану-
ды сипаттау

Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл 
ығысу жəне Галактикаға дейінгі 
қашықтықты анықтау. Əлемнің 
кеңейуі

11.10.1.8 - Əлемнің жеделдеуi мен қара энер-
гия туралы пікірталасты талқылау;
11.10.1.9 - берілген астрономиялық 
бақылауларға сүйене отырып, Əлемнің 
жеделдеуi туралы болжамды талқылау

Əлемнің эволюциясының негізгі 
кезеңдері. Əлемнің моделдері. 
Өмір жəне Əлем туралы ойлар 
Адамзаттың космостық болашағы 
жəне космосты игеру 

11.10.1.10 - Хаббл заңын қолданып, Əлемнің 
жасын бағалай алу;
11.10.1.11 - микротолқынды фондық 
сəулелену туралы ақпаратты қолданып, 
Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру

Физикалық практикум

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі 
№352 бұйрығына 196-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 

бұйрығына 414-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-11-сы-
ныптары үшін «Физика» 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. 10-11-сыныптардағы физика курсын оқу мақсаты - білім алушылардың ғылыми 
дүиетанымдық негіздерін, əлемнің жаратылыстанымдық-ғылыми бейнесін тұтастай 
қабылдауын, өмірде маңызды практикалық мəселелерді шешуде табиғат құбылыстарын 
бақылау, жазу, талдау қабілеттерін қалыптастыру. 

3. Мақсатқа сəйкес оқу пəнін оқытудың негізгі міндеттері мынадай болып табылады:
1) білім алушылардың əлемнің заманауи физикалық бейнесінің негізінде жатқан 

заңдылықтар мен принциптер туралы іргелі білімді, табиғатты танудың ғылыми əдістерді 
меңгеруіне ықпал ету;

2) білім алушылардың интеллектуалдық, ақпараттық, коммуникативтік жəне рефлективтік 
мəдениетін дамытуға, физикалық экспериментті жəне зерттеу жұмыстарын орындау 
дағдыларын қалыптастыру; 

3) оқу жəне зерттеу қызметіне жауапкершілікпен қарауға тəрбиелеу;
4) меңгерген дағдыларды табиғат ресурстарын пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауда, 

қоғам мен адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қолдану.
3. «Физика» пəнінің оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

4. «Физика» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты; 
2) 11-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды. 
5. Оқу пəнінің мазмұны 9 бөлімді қамтиды:
1) механика;
2) молекулалық физика;
3) электр жəне магнетизм;
4) тербелістер;
5) толқындар; 
6) оптика;
7) кванттық физика;
8) нанотехнология жəне наноматериалдар;
9) космология.
6. «Механика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) кинематика;
2) динамика;
3) статика жəне гидростатика
4) сақталу заңдары;
5) гидродинамика.
7. «Молекулалық физика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) молекулалық физика;
2) газ заңдары;
3) термодинамика негіздері;
4) сұйық жəне қатты денелер.
8. «Электр жəне магнетизм» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) электростатика;
2) тұрақты ток;
3) əртүрлі ортадағы электр тогы.
4) магнит өрісі;
5) электромагниттік индукция.
9. «Тербелістер» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) механикалық тербелістер;
2) электромагниттік тербелістер;
3) айнымалы ток.
10. «Толқындар» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) электромагниттік толқындар.
11. «Оптика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) толқындық оптика;
2) геометриялық оптика.
12. «Кванттық физика» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) атомдық жəне кванттық физика;
2) атом ядросының физикасы.
13.Оқу пəнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны:
1) «Кинематика». Дене қозғалысы кинематикасының негізгі теңдеулері мен графиктері; 

салыстырмалы қозғалыс, қисық сызықты қозғалыс кинематикасы; 
2) «Динамика».Күштер; күштерді қосу; Ньютон заңдары; бүкіл əлемдік тартылыс заңы; 

гравитациялық өрістегі дене қозғалысы;
3) «Статика жəне гидростатика». Массалар центрі; тепе-теңдік түрлері, қатынас ыдыстар; 

Паскаль заңы, атмосфералық қысым, Торричелли тəжірибесі.
4) «Сақталу заңдары». Механикадағы импульс жəне энергияның сақталу заңдары, серпімді 

жəне серпімсіз соқтығысулар;
5) «Гидродинамика». Газдар мен сұйықтардың ламинарлық жəне турбуленттік ағысы, 

денелердің тұтқыр сұйықтағы қозғалысы;
№ 1 Зертханалық жұмыс: «Тұтқыр сұйықта қозғалатын кішкентай шардың қозғалысын 

зерттеу»;
6) «Молекулалық физика».Молекулалық кинетикалық теориясының негiзгi қағидалары, 

термодинамикалық параметрлер; кристалл жəне кристалл емес заттар, қатты денелердің, 
сұйықтар мен газдардың моделі, молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі;

7) «Газ заңдары». Идеал газ күйінің теңдеуі; изопроцестер; адиабаталық процесс;
8) «Термодинамика негiздерi». Идеал газдың ішкі энергиясы, термодинамикалық жұмыс, 

жылу мөлшері, жылусыйымдылық, термодинамиканың бірінші заңы, термодинамиканың 
бірінші заңын əртүрлі процестерге қолдану, адиабаталық процесс, термодинамиканың екінші 
заңы, жылу қозғалтқыштары;

9) «Сұйық жəне қатты денелер». Қаныққан жəне қанықпаған бу, ауаның ылғалдылығы, шық 
нүктесі, сұйықтың беттік керілуі, жұғу, қылтүтіктік құбылыстар;

10) «Электростатика». Электр заряды, Кулон заңы, электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі, 
біртекті электр өрісіндегі электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар арасындағы байланыс, 
электрсыйымдылық; конденсаторлар; сыйымдылықтың өлшем бірлігі жəне электр өрісінің 
энергиясы;

11) «Тұрақты ток». Электр тогы, ток көзінің элерктр қозғаушы күші мен ішкі кедергісі; толық 
тізбек үшін Ом заңы, электр тогының жұмысы мен қуаты, ток көзінің пайдалы əсер коэффициенті, 
пайдаланылған энергия құны;

Практикалық жұмыс: «Тұрмыстық құралдардың тұтынатын қуаты мен жұмысын есептеу»;
12) «Əртүрлі ортадағы электр тогы». Металдардағы электр тогы; асқын өткізгіштік, жар-

тылай өткiзгiштердегi электр тогы, жартылай өткізгішті құралдар, электролит ерiтiндiлерiндегi 
электр тогы, электролиз заңы, газдардағы жəне вакуумдегi электр тогы; 

№ 2 Зертханалық жұмыс: «Электролиттердегі электр тогының пайда болуын зерттеу»;
13) «Магнит өрісі». Магнит өрісі; тогы бар өткізгіштердің əсері, Ампер тəжірибесі, маг-

нит индукциясының векторы; бұрғы ережесі; Ампер күші; зарядталған бөлшектердің магнит 
өрісіндегі қозғалысы; заттардың магниттік қасиеттері; жасанды магниттер; соленоид;

14) «Электромагнитт iк индукция». Магнит ағыны, электромагнитт iк индукция, 
электромагниттiк индукция заңы; Ленц ережесі; магнит өрісінің энергиясы; электрқозғалтқыш 
жəне тұрақты токтың электрогенераторы;

14. Оқу пəнінің 11-сыныптағы базалық білім мазмұны:

1) «Механикалық тербелістер». Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері;
2) «Электромагниттік тербелістер». Еркін жəне еріксіз электромагниттік тербелістер; 

механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық;
3) «Айнымалы ток». Айнымалы ток генераторы; еріксіз электромагниттік тербелістер; 

айнымалы ток; электр тізбегіндегі кернеу резонансы; Қазақстандағы жəне дүние жүзіндегі 
электр энергиясын өндіру жəне қолдану;

№ 1 Зертханалық жұмыс: «Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау»;
4) «Электромагниттік толқындар». Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен 

шығарылуы; радиобайланыс; детекторлы радиоқабылдағыш; аналогты-сандық түрлендірулер; 
байланыс арналары; байланыс құралдары; 

5) «Толқындық оптика». Жарықтың интерференциясы; жарықтың дифракциясы; 
дифракциялық торлар; жарықтың поляризациясы; 

№ 2 Зертханалық жұмыс: «Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын 
анықтау»;

№ 3 Зертханалық жұмыс: «Поляризация құбылысын бақылау»;
6) «Геометриялық оптика». Геометриялық оптика заңдары, жазық-параллель пластина-

дан шағылу, толық ішкі шағылу; оптика-талшықты тасымалдаушылар, оптикалық құралдар;
№ 4 Зертханалық жұмыс: «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»;
7) «Атомдық жəне кванттық физика». Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының 

біртұтастығы; сəулеленудің түрлері; спектрлер; спектрлік құралдар; спектрлік анализ; инфра-
кызыл жəне ультракүлгін сəулелену; рентген сəулелері; электромагниттік сəулелену шкаласы; 
фотоэффект; фотоэффектіні қолдану; жарық қысымы; жарықтың химиялық əсері; лазерлер; 
голография; фотография; томография;

8) «Атом ядросының физикасы». Табиғи радиоактивтілік; радиоактивті ыдырау заңы; 
атомдық ядро; ядроның нуклондық моделі; изотоптар; ядродағы нуклондардың байланыс 
энергиясы; ядролық реакциялар; жасанды радиоактивтілік; ауыр ядролардық бөлінуі; тізбекті 
ядролық реакция; сындық масса; радиоактивті сəулелердің биологиялық əсері; радиациядан 
қорғану; ядролық реактор; ядролық энергетика; термоядролық реакциялар;

№ 5 Зертханалық жұмыс: «Жартылай ыырау периодын анықтау»;
9) «Нанотехнология жəне наноматериалдар». Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті 

мəселелелері жəне дамуы; наноматериалдар;
10) «Космология». Жұлдыздар əлемі; жұлдызға дейінгі қашықтық; айнымалы жұлдыздар; 

біздің Галактика; басқа Галактикалардың ашылуы; квазарлар; Үлкен жарылыс теориясы; 
қызыл ығысу жəне Галактикаға дейінгі қашықтықты анықтау; қара құрдым; Əлемнің ұлғаюы; 
Əлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері; əлемнің моделдері; өмір жəне Əлем туралы ойлар; 
қара материя; нетронды жұлдыздар; аса жаңа жұлдыздар; Герцшпрунг-Рассел диаграммасы.

4. Оқу мақсаттарының жүйесі 
15. Оқу мақсаттары əр бөлімше ішінде мұғалім мен білім алушыға болашақ қадамдары 

жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік 
пен сабақтастықты көрсетеді. 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.

Білім алушылар білуі тиіс: 

Бөлімше 10-сынып 11-сынып
1.1 Кинематика 10.1.1.1 - кинематика 

теңдеулерін қолдану жəне орын 
ауыстыру, жылдамдық, үдеудің 
графиктерін талдай білу
10.1.1.2 - жылдамдықтар мен 
орын ауыстыруды қосудың 
классикалық заңына күнделікті 
өмірден мысалдар келтіру
10.1.1.3 - қисықсызықты 
қозғалысты сипаттайтын шама-
ларды анықтау

1.2 Динамика 10.1.2.1 - Ньютон заңдарын 
түсіну жəне теңəрекетті күшті 
табу
10.1.2.2 - бүкіл əлемдік тарты-
лыс заңын түсіну жəне ғарыш 
аппаратының қозғалысын си-
паттау
10.1.2.3 - көкжиекке 
бұрыш жасай жəне верти-
каль лақтырылған дененің 
қозғалысы кезіндегі физикалық 
шамалардың өзгерісін сипаттау

1.3 Статика жəне ги-
дростатика

10.1.3.1 - абсолют қатты дене нің 
жəне денелер жүйесі нің масса-
лар центрін анықтау
10.1.3.2- Паскаль заңын сипат-
тау жəне оның қолданылуы
10.1.3.3- гидростатикалық 
қысым терминін түсіндіру

1.4. Сақталу заңдары 10.1.4.1 - сақталу заңдарын 
түсіндіру

1.5 Гидродинамика 10.1.5.1 - сұйықтар мен 
газдардың ағыстарын сипаттау
10.1.5.2 - тəуелсіз, тəуелді жəне 
тұрақты физикалық шамалар-
ды анықтау жəне физикалық 
шамалардың өлшеу дəлдігін 
ескереру
10.1.5.3 - эксперименттің 
нəтижесіне əсер етуші фактор-
ларды анықтау жəне нəтижені 
жақсартудың жолдарын ұсыну

2.1 Молекулалық 
кинетикалық 
теорияның негіздері 

10.2.1.1 - молекулалық 
кинетикалық теорияның негізгі 
қағидалары мен идеал газды 
сипаттау
10.2.1.2 -қатты дененің, 
сұйықтың, газдың модельдерін 
молекулалық кинетикалық 
теорияның негізінде сипаттау

10.2.1.3-кристалл жəне кри-
сталл емес қатты заттардың 
құрылысын ажырату

2.2 Газ заңдары 10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі 
теңдеуін қолдану жəне изопро-
цестер графиктерін ажырату

2.3Термодинамика 
негіздері

10.2.3.1 - термодинамиканың 
бірінші жəне екінші заңының 
мағынасын түсіндіру
10.2.3.2 - жылу қозғалтқышының 
жұмыс істеу принципі мен 
қолданылуын сипаттау

2.4 Сұйық жəне қатты 
денелер

10.2.4.1 -ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын анықтау
10.2.4.2- сұйықтың беттiк керiлу 
құбылысының табиғатын түсіну 
жəне қылтүтіктік құбылыстардың 
өмірдегі маңызы

3.1 Электростатика 10.3.1.1 - электр өрісінің қасиетін 
талқылау жəне оның күштік си-
паттамасын анықтау
10.3.1.2 - электр өрісінің 
қозғалыстағы зарядтарға əсерін 
сипаттау;
10.3.1.3 - гравитациялық жəне 
электростатикалық өрістердің 
қасиеттерін салыстыру
10.3.1.4 - қарапайым электр 
тізбегіндегі конденсатордың ролі

3.2 Тұрақты ток 10.3.2.1 - ток көзінің элерктр 
қозғаушы күші мен ішкі кедергі 
ұғымын түсіну
10.3.2.2 - сыртқы тізбектегі 
элерктр қозғаушы күші мен кер-
неу түсуінің айырмашылығын 
түсіну
10.3.2.3- толық тізбек үшін Ом 
заңын қолдану жəне қысқа 
тұйықталудың салдарын түсіну
10.3.2.4 - тұрмыстағы электр 
құралдарының жұмыс құны мен 
қуатына практикалық есептеу-
лер жүргізу

3.3 Əртүрлі ортадағы 
электр тогы

10.3.3.1 - əртүрлі ортадағы 
электр тогының пайда болуын 
салыстыру
10.3.3.2 - электролиз үдерісіндегі 
электр тогы шартын экспери-
мент арқылы анықтау
10.3.3.3-жартылай өткізгішті 
құралдардың қолданылуына 
мысалдар келтіру
10.3.3.4 - асқын өткiзгiштiк 
құбылысы мен практикалық 
қолданылуын сипаттау;

3.4 Магнит өрісі 10. 3.4.1 - өткізгіштің магнит 
өрісін сипаттайтын шамалар-
ды түсіну
10. 3.4.2 - сол қол ережесін 
қолдануды жəне зарядталған 
бөлшектердің қозғалысы мен 
тогы бар өткізгішке магнит 
өрісінің əсерін сипаттау 
10. 3.4 .3 - магниттік 
материалдардың(неодим маг-
ниттер, датчиктер, сейсмомет-
рлер, металл детекторлар) 
заманауи қолдану аймағын 
жəне олардың қолдану үрдісін 
талқылау
10.3.4.4 - жасанды магниттерді 
эксперимент жүзінде жинау 
жəне қолданылу аясын түсіндіру
10.3.4.5 - соленоидтың магнит 
өрісіне əсер ететін факторлар-
ды сипаттау

3.5 Электромагниттік 
индукция 

10.3.5.1 - магнит ағыны өзгеруі 
салдарынан электр қозғаушы 
күштің пайда болуын түсіндіру
10.3.5.2 - Ленц ережесін 
түсіндіру
10.3.5.3 - электромагниттік 
құралдардың (электромагниттік 
реле, генератор, трансфор-
матор) жұмыс істеу принципін 
түсіну
10.3.5.4 - магниттік-резонанстық 
томографияның практикалық 
маңызын түсіну

4.1 Механикалық 
тербелістер

11.4.1.1 - экперименттік, 
аналитикалық жəне графиктік 
тəсілмен гармоникалық 
тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу

4.2 Электромагниттік 
тербелістер

11.4.2.1 - еркін жəне еріксіз 
тербелістердің пайда болу шарт-
тарын сипаттау
11.4.2.2 - механикалық 
тербелістер мен 
электромагниттік тербелістерді 
сəйкестендіру

4.3 Айнымалы ток 11.4.3.1 - генератор моделін 
қолданып, айнымалы ток 
генераторының жұмыс істеу 
принципін зерттеу
11.4.3.2 - физикалық шамаларды 
(период, жиілік, кернеу, ток күші 
мен элерктр қозғаушы күші мак-
сималды жəне əсерлік мəндері 
) қолданып, айнымалы токты 
сипаттау
11.4.3.3 - резонанс шар-
тын түсіндіру жəне оның 
қолданылуына мысал келтіру;
11.4.3.4 - Резонанстық жиілікті 
есептеу
11.4.3.5 - электр энерги-
ясын тасымалдау үшін 
жоғары кернеудегі айныма-
лы токтың экономикалық 
артықшылықтарын түсіндіру
11.4.3.6 - трансформатор 
орамасындағы орам санын экс-
перимент арқылы анықтау
11.4.3.7 - Қазақстандағы 
электр энергиясы көздерінің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау

5.1 Электромагниттік 
толқындар

11.5.1.1 - электромагниттік 
толқындардың пайда болу шарт-
тарын түсіндіру жəне олардың 
қасиеттерін сипаттау
11.5.1.2 - жоғары жиілікті 
электромагниттік тербелістердің 
амплитудалық (АМ) жəне 
жиіліктік (FM) мен детектрленуін 
сипатт ау;
11.5.1.3-радиоқабылдағыштың 
жұмыс істеу принципін түсіндіру

11.5.1.4 - аналогтықпен 
салыстырғанда сандық 
форматтағы сигналды берудің 
артықшылықтарын түсіндіру
11.5.1.5 - байланыс құралдарын 
жүйелеу жəне оларды 
жетілдірудің жолдарын ұсыну

6.1 Толқындық оптика 11.6.1.1 – жарық толқындарының 
интерференциясы жəне дифрак-
циясы пайда болуын шарттарын 
сипаттау
11.6.1.2 – дифракциялық торды 
толқын ұзындығын анықтау үшін 
қолдану
11.6.1.3 - жарықтың поляризация 
құбылысын эксперимент арқылы 
зерттеу

6.2 Геометриялық 
оптика

11.6.2.1 - шынының сыну 
көрсеткішін эксперименттік жол-
мен анықтау; 
11.6.2.2 - жарық сигналдарын 
тасымалдауда оптоталшықты 
технологияның артықшылығын 
түсіндіру
11.6.2.3 - телескоп, микроскоп 
жəне лупадағы сəуленің жолын 
салу жəне түсіндіру

7.1 Атомдық жəне 
кванттық физика

11.7.1.1 - электромагнитік 
сəулеленудің корпускулярлық-
толқындық табиғатынын 
дəлелдейтін мысалдар 
келтіру(элементар бөлшектердің 
толқындық табиғаты);
11.7.1.2 - спектрлік талдау 
əдісін жəне оның қолданылуын 
сипаттау
11.7.1.3 - электромагниттік 
сəулеленуді, олардың пай-
да болу табиғаты мен затпен 
əрекеттесуіне қарай ажырату
11.7.1.4 - фотоэффектінің 
табиғатын түсіндіру жəне оны 
қолдануға мысалдар келтіру
11.7.1.5 - фотосинтез жəне 
фотография үдерісін мысалға 
келтіре отырып, жарықтың 
химиялық əсерін сипаттау
11.7.1.6 - компьютерлік жəне 
магниттік-резонанстық томогра-
фияны салыстыру
11.7.1.7-лазер құрылғысының 
əсері мен қолданылуын 
түсіндіру; 
11.7.1.8 - голографияның даму 
кезеңдерін талқылау

7.2 Атом ядросының 
физикасы

11. 7.2.1- Табиғи радиоактивті 
ыдырау құбылысын (α, β жəне γ) 
жəне жартылай ыдырау периоды 
терминін түсіндіру
11. 7.2.2 - графикалық тəсіл 
арқылы жартылай ыдырау пери-
одын анықтау
11. 7.2.3- ядролық ыдырау жəне 
синтез процестерін түсіндіру
11. 7.2.4 - α, β жəне γ 
сəулелердің иондалу жəне 
өтімділік қабілеттерін түсіндіру;
11. 7.2.5 - радиоактивті матери-
алдарды өңдеуді, қолдануды, 
сақтауды жəне олармен жұмыс 
кезіндегі қауіпсіздік ережелерін 
сипаттау
11. 7.2.6 - ядролық 
реакторлардың құрылысы мен 
жұмыс істеу принципін сипаттау;
11. 7.2.7 - ядролық 
энергетиканың даму кезеңдерін 
талқылау

8.1 Нанотехнология 
жəне наноматери-
алдар

11.8.1.1- наноматериалдардың 
физикалық қасиеттерін жəне 
оларды алудың жолдарын, 
қолдануын түсіндіру

9.1 Космология 11.9.1.1 - жұлдыздардың 
жырақтылығы бойын-
ша жіктелетінін, көрінерлік 
жұлдыздық шамамен жəне абсо-
лют жұлдыздық шамамен сипат-
талатынын түсіндіру
11.9.1.2 - Жұлдыздар эволюция-
сын түсіндіру үшін Герцшпрунг-
Рассель диаграммасын қолдану;
11.9.1.3 - қара құрдымдар, ней-
тронды жұлдыздар жəне аса 
жаңа жұлдыздардың қасиеттерін 
сипаттау
11.9.1.4 - ара қашықтықты 
анықтау үшін қолданылатын 
«жаңа тəсілдерді» əдісін пайда-
лануды сипаттау
11.9.1.5 - Əлемнің ұлғаюы 
мен күңгірт энергия туралы 
пікірталасты талқылау;
11.9.1.6 - берілген 
астрономиялық бақылауларға 
сүйене отырып əлемнің ұлғаюы 
туралы болжамды талқылау
11.9.1.7 - Хаббл заңын 
қолданып, Əлемнің жасын 
бағалай алу; 
11.9.1.8 - микротолқынды 
фондық сəулелену туралы 
ақпаратты қолданып, Үлкен 
Жарылыс теориясын түсіндіру

Бөлімше 10-сынып 11-сынып
1.1 Кинематика 10.1.1.1 - кинематика 

теңдеулерін қолдану жəне орын 
ауыстыру, жылдамдық, үдеудің 
графиктерін талдай білу
10.1.1.2 - жылдамдықтар мен 
орын ауыстыруды қосудың 
классикалық заңына күнделікті 
өмірден мысалдар келтіру
10.1.1.3 - қисықсызықты 
қозғалысты сипаттайтын шама-
ларды анықтау

1.2 Динамика 10.1.2.1 - Ньютон заңдарын 
түсіну жəне теңəрекетті күшті 
табу
10.1.2.2 - бүкіл əлемдік тарты-
лыс заңын түсіну жəне ғарыш 
аппаратының қозғалысын си-
паттау
10.1.2.3 - көкжиекке 
бұрыш жасай жəне верти-
каль лақтырылған дененің 
қозғалысы кезіндегі физикалық 
шамалардың өзгерісін сипаттау

1.3 Статика жəне ги-
дростатика

10.1.3.1 - абсолют қатты дененің 
жəне денелер жүйесінің масса-
лар центрін анықтау
10.1.3.2- Паскаль заңын сипат-
тау жəне оның қолданылуы
10.1.3.3- гидростатикалық қысым 
терминін түсіндіру

1.4. Сақталу заңдары 10.1.4.1 - сақталу заңдарын 
түсіндіру

1.5 Гидродинамика 10.1.5.1 - сұйықтар мен 
газдардың ағыстарын сипаттау
10.1.5.2 - тəуелсіз, тəуелді жəне 
тұрақты физикалық шамалар-
ды анықтау жəне физикалық 
шамалардың өлшеу дəлдігін 
ескереру 
10.1.5.3 - эксперименттің 
нəтижесіне əсер етуші фактор-
ларды анықтау жəне нəтижені 
жақсартудың жолдарын ұсыну

2.1 Молекулалық 
кинетикалық 
теорияның негіздері 

10.2.1.1 - молекулалық 
кинетикалық теорияның негізгі 
қағидалары мен идеал газды 
сипаттау
10.2.1.2 -қатты дененің, 
сұйықтың, газдың модельдерін 
молекулалық кинетикалық 
теорияның негізінде сипаттау
10.2.1.3-кристалл жəне кри-
сталл емес қатты заттардың 
құрылысын ажырату

2.2 Газ заңдары 10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі 
теңдеуін қолдану жəне изопро-
цестер графиктерін ажырату 

2.3 Термодинамика 
негіздері

10.2.3.1 - термодинамиканың 
бірінші жəне екінші заңының 
мағынасын түсіндіру
10.2.3.2 – жылу қозғалтқышының 
жұмыс істеу принципі мен 
қолданылуын сипаттау

2.4 Сұйық жəне қатты 
денелер

10.2.4.1 -ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын анықтау
10.2.4.2- сұйықтың беттiк керiлу 
құбылысының табиғатын түсіну 
жəне қылтүтіктік құбылыстардың 
өмірдегі маңызы

3.1 Электростатика 10.3.1.1 – электр өрісінің 
қасиетін талқылау жəне оның 
күштік сипаттамасын анықтау
10.3.1.2 - электр өрісінің 
қозғалыстағы зарядтарға əсерін 
сипаттау
10.3.1.3 - гравитациялық жəне 
электростатикалық өрістердің 
қасиеттерін салыстыру
10.3.1.4 – қарапайым электр 
тізбегіндегі конденсатордың ролі

3.2 Тұрақты ток 10.3.2.1 – ток көзінің элерктр 
қозғаушы күші мен ішкі кедергі 
ұғымын түсіну
10.3.2.2 - сыртқы тізбектегі 
элерктр қозғаушы күші мен кер-
неу түсуінің айырмашылығын 
түсіну
10.3.2.3- толық тізбек үшін Ом 
заңын қолдану жəне қысқа 
тұйықталудың салдарын түсіну
10.3.2.4 – тұрмыстағы электр 
құралдарының жұмыс құны мен 
қуатына практикалық есептеу-
лер жүргізу

3.3 Əртүрлі ортадағы 
электр тогы

10.3.3.1 – əртүрлі ортадағы 
электр тогының пайда болуын 
салыстыру
10.3.3.2 - электролиз үдерісіндегі 
электр тогы шартын экспери-
мент арқылы анықтау
10.3.3.3 –жартылай өткізгішті 
құралдардың қолданылуына мы-
салдар келтіру
10.3.3.4 - Асқын өткiзгiштiк 
құбылысы мен практикалық 
қолданылуын сипаттау

3.4 Магнит өрісі 10. 3.4.1 – өткізгіштің магнит 
өрісін сипаттайтын шамалар-
ды түсіну
10. 3.4.2 – сол қол ережесін 
қолдануды жəне зарядталған 
бөлшектердің қозғалысы мен 
тогы бар өткізгішке магнит 
өрісінің əсерін сипаттау 
10. 3.4 .3 – магниттік 
материалдардың(неодим маг-
ниттер, датчиктер, сейсмомет-
рлер, металл детекторлар) 
заманауи қолдану аймағын 
жəне олардың қолдану үрдісін 
талқылау

10.3.4.4 - жасанды магниттерді 
эксперимент жүзінде жинау жəне 
қолданылу аясын түсіндіру
10.3.4.5 - соленоидтың магнит 
өрісіне əсер ететін факторлар-
ды сипаттау 

3.5 Электромагниттік 
индукция 

10.3.5.1 - магнит ағыны өзгеруі 
салдарынан электр қозғаушы 
күштің пайда болуын түсіндіру
10.3.5.2 - Ленц ережесін 
түсіндіру
10.3.5.3 - электромагниттік 
құралдардың (электромагниттік 
реле, генератор, трансфор-
матор) жұмыс істеу принципін 
түсіну
10.3.5.4 - магниттік-резонанстық 
томографияның практикалық 
маңызын түсіну

4.1 Механикалық 
тербелістер

11.4.1.1 - экперименттік, 
аналитикалық жəне графиктік 
тəсілмен гармоникалық 
тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу

4.2 Электромагниттік 
тербелістер

11.4.2.1 - еркін жəне еріксіз 
тербелістердің пайда болу шарт-
тарын сипаттау;
11.4.2.2 - механикалық 
тербелістер мен 
электромагниттік тербелістерді 
сəйкестендіру

4.3 Айнымалы ток 11.4.3.1 - генератор моделін 
қолданып, айнымалы ток 
генераторының жұмыс істеу 
принципін зерттеу
11.4.3.2 - физикалық шамаларды 
(период, жиілік, кернеу, ток күші 
мен элерктр қозғаушы күші мак-
сималды жəне əсерлік мəндері 
) қолданып, айнымалы токты 
сипаттау
11.4.3.3 - резонанс шар-
тын түсіндіру жəне оның 
қолданылуына мысал келтіру;
11.4.3.4 -резонанстық жиілікті 
есептеу
11.4.3.5 - электр энерги-
ясын тасымалдау үшін 
жоғары кернеудегі айныма-
лы токтың экономикалық 
артықшылықтарын түсіндіру
11.4.3.6 - трансформатор 
орамасындағы орам санын экс-
перимент арқылы анықтау
11.4.3.7 - Қазақстандағы 
электр энергиясы көздерінің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау

5.1 Электромагниттік 
толқындар

11.5.1.1 - электромагниттік 
толқындардың пайда болу шарт-
тарын түсіндіру жəне олардың 
қасиеттерін сипаттау
11.5.1.2 - жоғары жиілікті 
электромагниттік тербелістердің 
амплитудалық (АМ) жəне 
жиіліктік (FM) мен детектрленуін 
сипатт ау;
11.5.1.3-радиоқабылдағыштың 
жұмыс істеу принципін түсіндіру
11.5.1.4 - аналогтықпен 
салыстырғанда сандық фор-
маттағы сигналды беру дің 
артықшылықтарын түсіндіру
11.5.1.5 - байланыс құралдарын 
жүйелеу жəне оларды 
жетілдірудің жолдарын ұсыну

6.1 Толқындық оптика 11.6.1.1 – жарық толқындарының 
интерференциясы жəне дифрак-
циясы пайда болуын шарттарын 
сипаттау
11.6.1.2 – дифракциялық торды 
толқын ұзындығын анықтау үшін 
қолдану
11.6.1.3 - жарықтың поляризация 
құбылысын эксперимент арқылы 
зерттеу

6.2 Геометриялық 
оптика

11.6.2.1 - шынының сыну 
көрсеткішін эксперименттік жол-
мен анықтау; 
11.6.2.2 - жарық сигналдарын 
тасымалдауда оптоталшықты 
технологияның артықшылығын 
түсіндіру
11.6.2.3 - телескоп, микроскоп 
жəне лупадағы сəуленің жолын 
салу жəне түсіндіру

7.1 Атомдық жəне 
кванттық физика

11.7.1.1 - электромагнитік 
сəулеленудің корпускулярлық-
толқындық табиғатынын 
дəлелдейтін мысалдар 
келтіру(элементар бөлшектердің 
толқындық табиғаты)
11.7.1.2 - спектрлік талдау 
əдісін жəне оның қолданылуын 
сипаттау
11.7.1.3 - электромагниттік 
сəулеленуді, олардың пай-
да болу табиғаты мен затпен 
əрекеттесуіне қарай ажырату
11.7.1.4 - фотоэффектінің 
табиғатын түсіндіру жəне оны 
қолдануға мысалдар келтіру 
11.7.1.5 - фотосинтез жəне фото-
графия үдерісін мысалға келтіре 
отырып, жарықтың химиялық 
əсерін сипаттау
11.7.1.6 - компьютерлік жəне 
магниттік-резонанстық томогра-
фияны салыстыру
11.7.1.7-лазер құрылғысының 
əсері мен қолданылуын 
түсіндіру; 
11.7.1.8 - голографияның даму 
кезеңдерін талқылау

7.2 Атом ядросының 
физикасы

11. 7.2.1- Табиғи радиоактивті 
ыдырау құбылысын (α, β жəне γ) 
жəне жартылай ыдырау периоды 
терминін түсіндіру
11. 7.2.2 - графикалық тəсіл 
арқылы жартылай ыдырау пери-
одын анықтау
11. 7.2.3- ядролық ыдырау жəне 
синтез процестерін түсіндіру
11. 7.2.4 - α, β жəне γ сəуле-
лердің иондалу жəне өтімділік 
қабілеттерін түсіндіру;
11. 7.2.5 - радиоактивті матери-
алдарды өңдеуді, қолдануды, 
сақтауды жəне олармен жұмыс 
кезіндегі қауіпсіздік ережелерін 
сипаттау
11. 7.2.6 - ядролық реактор-
лардың құрылысы мен жұмыс 
істеу принципін сипаттау;
11. 7.2.7 - ядролық 
энергетиканың даму кезеңдерін 
талқылау

8.1 Нанотехнология 
жəне наноматери-
алдар

11.8.1.1- наноматериал дардың 
физикалық қасиеттерін жəне 
оларды алудың жолдарын, 
қолдануын түсіндіру

9.1 Космология 11.9.1.1 - жұлдыздардың 
жырақтылығы бойын-
ша жіктелетінін, көрінерлік 
жұлдыздық шамамен жəне абсо-
лют жұлдыздық шамамен сипат-
талатынын түсіндіру
11.9.1.2 - Жұлдыздар эволюция-
сын түсіндіру үшін Герцшпрунг-
Рассель диаграммасын қолдану;
11.9.1.3 - қара құрдымдар, ней-
тронды жұлдыздар жəне аса 
жаңа жұлдыздардың қасиеттерін 
сипаттау
11.9.1.4 - ара қашықтықты 
анықтау үшін қолданылатын 
«жаңа тəсілдерді» əдісін пайда-
лануды сипаттау
11.9.1.5 - Əлемнің ұлғаюы 
мен күңгірт энергия туралы 
пікірталасты талқылау;
11.9.1.6 - берілген 
астрономиялық бақылауларға 
сүйене отырып əлемнің ұлғаюы 
туралы болжамды талқылау
11.9.1.7 - Хаббл заңын 
қолданып, Əлемнің жасын 
бағалай алу; 
11.9.1.8 - микротолқынды 
фондық сəулелену туралы 
ақпаратты қолданып, Үлкен 
Жарылыс теориясын түсіндіру 

16. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық 
бағытындағы 10-11-сыныптарға арналған «Физика» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

17. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 
10-11-сыныптарына арналған «Физика» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 
10-11-сыныптарға арналған «Физика» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

10-сынып 

Ұзақ мерзімді 
жоспардың 
бөлімшесі

Тақырыптар Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Кинематика
Дене қозғалысы 
кинематикасының теңдеулері 
мен графиктері

10.1.1.1- кинематика теңдеулерін 
қолдану жəне орын ауыстыру, 
жылдамдық, үдеудің графиктерін тал-
дай білу

Салыстырмалы қозғалыс 10.1.1.2 - жылдамдықтар мен орын ау-
ыстыруды қосудың классикалық заңына 
күнделікті өмірден мысалдар келтіру

Қисық сызықты қозғалыс ки-
нематикасы

10.1.1.3 - қисықсызықты қозғалысты си-
паттайтын шамаларды анықтау

Динамика Күштер. Күштерді қосу. 
Ньютон заңдары

10.1.2.1 - Ньютон заңдарын түсіну жəне 
теңəрекетті күшті табу

Бүкіл əлемдік тартылыс заңы 10.1.2.2 - бүкіл əлемдік тартылыс 
заңын түсіну жəне ғарыш аппаратының 
қозғалысын сипаттау 

Гравитациялық өрістегі 
снарядтың қозғалысы

10.1.2.3 - көкжиекке бұрыш жасай 
жəне вертикаль лақтырылған дененің 
қозғалысы кезіндегі физикалық 
шамалардың өзгерісін сипаттау 

Статика жəне 
гидростатика 

Массалар центрі.
Тепе-теңдік түрлері

10.1.3.1 - абсолют қатты дененің масса-
лар центрін анықтау жəне əртүрлі тепе-
теңдікті түсіндіру

Қатынас ыдыстар. 
Гидравликалық пресс. 
Паскаль заңын қолдану
Торичелли тəжірибесі

10.1.3.2- Паскаль заңын сипаттау жəне 
оның қолданылуы 
10.1.3.3- гидростатикалық қысым 
терминін түсіндіру

Сақталу заңдары Механикадағы импульс пен 
энергияның сақталу заңдары 

10.1.4.1 - сақталу заңдарын түсіндіру

Гидродинамика Сұйықтық кинематикасы 10.1.5.1 - сұйықтар мен газдардың 
ағыстарын сипаттау 

№ 1 Зертханалық жұмыс:
«Тұтқырлығы əртүрлі сұйықта 
қозғалатын кішкентай 
шардың қозғалысын зерттеу»

10.1.5.2. - тəуелсіз, тəуелді жəне 
тұрақты физикалық шамаларды анықтау 
жəне физикалық шамалардың өлшеу 
дəлдігін ескеру; 
10.1.5.3 - эксперименттің нəтижесіне 
əсер етуші факторларды анықтау жəне 
нəтижені жақсартудың жолдарын ұсыну
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(Жалғасы 48-бетте) 

(Жалғасы. Басы 36-46-беттерде) 

2-тоқсан
Молекулалық кинетикалық 
теорияның негіздері 

Молекулалық 
кинетикалық теорияның 
негіздері 
 қағидалары. 
Термодинамикалық па-
раметрлер

Кристалл жəне кристалл 
емес заттар

10.2.1.1 – молекулалық 
кинетикалық теорияның 
негізгі қағидалары мен идеал газ-
ды сипаттау; 
10.2.1.2 - қатты дененің, 
сұйықтың, газдың модельдерін 
Молекулалық кинетикалық 
теорияның негізінде сипаттау;
10.2.1.3 - кристалл жəне кристалл 
емес қатты заттардың құрылысын 
ажырату

Газ заңдары Идеал газ күйінің 
теңдеуі Изопроцестер.
Адиабаталық процесс

10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі 
теңдеуін қолдану жəне изопроце-
стер графиктерін ажырату 

Термодинамика негiздерi Термодинамика 
заңдарын қолдану Жылу 
қозғалтқыштары. 

10.2.3.1 – термодинамиканың 
бірінші жəне екінші заңының 
мағынасын түсіндіру; сипаттау; 
10.2.3.2 – жылу қозғалтқышының 
жұмыс істеу принципі мен 
қолданылуын сипаттау

Сұйық жəне қатты денелер Ауаның ылғалдылығы, 
шық нүктесі

Сұйықтың беттік керілуі. 
Жұғу, қылтүтіктік 
құбылыстар

10.2.4.1 - ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын анықтау; 
10.2.4.2 - сұйықтың беттiк керiлу 
құбылысының табиғатын түсіну 
жəне қылтүтіктік құбылыстардың 
өмірдегі маңызы

3-тоқсан
Электростатика Электр өрісі 10.3.1.1 – электр өрісінің қасиетін 

талқылау жəне оның күштік сипатта-
масын анықтау;
10.3.1.2 - электр өрісінің қозғалыстағы 
зарядтарға əсерін сипаттау;
10.3.1.3 - гравитациялық жəне 
электростатикалық өрістердің 
қасиеттерін салыстыру

Электрсыйымдылық. 
Конденсаторлар. 
Сыйымдылықтың өлшем бірлігі 
жəне электр мөлшері

10.3.1.4 – қарапайым электр 
тізбегіндегі конденсатордың ролі 

Тұрақты ток
Ток көзінің элерктр қозғаушы 
күші мен ішкі кедергісі. Кернеу 
жəне потенциалдар айырмасы

10.3.2.1 – ток көзінің элерктр 
қозғаушы күші мен ішкі кедергі 
ұғымын түсіну; 
10.3.2.2 - сыртқы тізбектегі элерктр 
қозғаушы күші пен кернеу түсуінің 
айырмашылығын түсіну 

Толық тізбек үшін Ом заңы 10.3.2.3- толық тізбек үшін Ом заңын 
қолдану жəне қысқа тұйықталудың 
салдарын түсіну

Электр тогының жұмысы мен 
қуаты 

10.3.2.4 –тұрмыстағы электр 
құралдарының жұмыс құны мен 
қуатына практикалық есептеулер 
жүргізу

Əртүрлі 
ортадағы электр 
тогы

Металдардағы, жар-
тылай өткізгіштердегі, 
электролиттердегі, газдар мен 
вакуумдағы электр тогы. 
№ 2 Зертханалық жұмыс:
«Электролиттердегі электр 
тогының пайда болу шарттарын 
зерттеу»

10.3.3.1 – əртүрлі ортадағы электр 
тогының пайда болуын салыстыру; 
10.3.3.2 - электролиз үдерісіндегі 
электр тогы шартын эксперимент 
арқылы анықтау

Жартылай өткізгішті құралдар 10.3.3.3 – жартылай өткізгішті 
құралдардың қолданылуына мысал-
дар келтіру

Асқын өткiзгiштiк 10.3.3.4 - асқын өткiзгiштiк құбылысы 
мен практикалық қолданылуын си-
паттау

4-тоқсан
Магнит өрiсi Магнит өрісі. Магнит индук-

циясының векторы. Бұрғы 
ережесі. 

10.3.4.1 – өткізгіштің магнит өрісін си-
паттайтын шамаларды түсіну

Ампер күші, Лоренц күші. 10.3.4.2 – сол қол ережесін 
қолдануды жəне зарядталған 
бөлшектердің қозғалысы мен тогы 
бар өткізгішке магнит өрісінің əсерін 
сипаттау 

Заттың магниттік қасиеттері. 10.3.4.3 – магниттік 
материалдардың(неодим магниттер, 
датчиктер, сейсмометрлер, металл 
детекторлар) заманауи қолдану 
аймағын жəне олардың қолдану 
үрдісін талқылау

Жасанды магниттер.Соленоид 10.3.4.4 - жасанды магниттерді 
эксперимент жүзінде жинау жəне 
қолданылу аясын түсіндіру;
10.3.4.5- соленоидтың магнит өрісіне 
əсер ететін факторларды сипаттау 

Электро-
магниттiк ин-
дукция

Электромагниттiк индукция 
заңы.

Электромагниттік құралдар

10.3.5.1- магнит ағыны өзгеруі салда-
рынан электр қозғаушы күштің пайда 
болуын түсіндіру;
10.3.5.2- Ленц ережесін түсіндіру;
10.3.5.3 - электромагниттік 
құралдардың (электромагниттік реле, 
генератор, трансформатор) жұмыс 
істеу принципін түсіну

Магниттік-резонанстық томо-
графия

10.3.5.4 - магниттік-резонанстық 
томографияның практикалық 
маңызын түсіну

Физикалық практикум

11-сынып 

Ұзақ мерзімді 
жоспардың 
бөлімшесі

Тақырыптар Оқу мақсаттары

1-тоқсан
Механикалық 
тербелістер

Гармоникалық тербелістер 11.4.1.1 - экперименттік, аналитикалық 
жəне графиктік тəсілмен гармоникалық 
тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу 

Электромагниттік 
тербелістер 

Еркін жəне еріксіз 
электромагниттік тербелістер 

11.4.2.1 - еркін жəне еріксіз 
тербелістердің пайда болу шарттарын 
сипаттау;
11.4.2.2 - механикалық тербелістер 
мен электромагниттік тербелістерді 
сəйкестендіру

Айнымалы ток Айнымалы ток генераторы 11.4.3.1 - генератор моделін қолданып, 
айнымалы ток генераторының жұмыс 
істеу принципін зерттеу

Еріксіз электромагниттік 
тербелістер. Айнымалы ток

11.4.3.2 - физикалық шамаларды (пери-
од, жиілік, кернеу, ток күші мен электр 
қозғаушы күшінің максималды жəне 
əсерлік мəндері) қолданып, айнымалы 
токты сипаттау

Айнымалы ток тізбегіндегі 
резонанс

11.4.3.3 - резонанс шартын түсіндіру 
жəне оның қолданылуына мысал 
келтіру;
11.4.3.4 - резонанстық жиілікті есептеу

Электр энергиясын өндіру, 
тасымалдау жəне қолдану, 
трансформатор

11.4.3.5 - электр энергиясын та-
сымалдау үшін жоғары кернеудегі 
айнымалы токтың экономикалық 
артықшылықтарын түсіндіру

№ 1 Зертханалық жұмыс: 
«Трансформатор 
орамасындағы орам санын 
анықтау»

11.4.3.6 - трансформатор 
орамасындағы орам санын эксперимент 
арқылы анықтау

Қазақстандағы жəне дүние 
жүзіндегі электр энергиясын 
өндіру жəне қолдану

11.4.3.7 - Қазақстандағы электр энер-
гиясы көздерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағалау

2 - тоқсан
Электромагниттік 
толқындар

Электромагниттік 
толқындардың жұтылуы мен 
шығарылуы

11.5.1.1 - электромагниттік 
толқындардың пайда болу шарттарын 
түсіндіру жəне олардың қасиеттерін 
сипаттау

Радиобайланыс 11.5.1.2 - жоғары жиілікті 
электромагниттік тербелістердің 
модуляциясы (АМ жəне FM) мен 
детектрленуін сипатт ау;
11.5.1.3 - радиоқабылдағыштың жұмыс 
істеу принципін түсіндіру

Аналогты-сандық 
түрлендірулер. Байланыс 
арналары

11.5.1.4 - аналогтықпен салыстырғанда 
сандық форматтағы сигналды берудің 
артықшылықтарын түсіндіру

Байланыс құралдары 11.5.1.5 - байланыс құралдарын 
жүйелеу жəне оларды жетілдірудің жол-
дарын ұсыну

Толқындық оп-
тика 

Жарықтың интерференциясы 
Жарықтың дифракциясы

11.6.1.1 – жарық толқындарының 
интерференциясы жəне дифракциясы 
пайда болуын шарттарын сипаттау

Дифракциялық торлар 
№ 2 Зертханалық жұмыс:
«Дифракциялық тордың 
көмегімен жарықтың толқын 
ұзындығын анықтау»

11.6.1.2 – дифракциялық торды толқын 
ұзындығын анықтау үшін қолдану

 Жарықтың поляризациясы.
№ 3 Зертханалық жұмыс:
«Жарықтың поляризациясын 
бақылау»

11.6.1.3 - жарықтың поляризация 
құбылысын эксперимент арқылы 
зерттеу

Геометриялық 
оптика 

Геометриялық оптика 
заңдары

11.6.2.1 - шынының сыну көрсеткішін 
эксперименттік жолмен анықтау; 
11.6.2.2 - жарық сигналдарын тасы-
малдауда оптоталшықты техно-
логияның артықшылығын түсіндіру

Оптикалық құралдар 11.6.2.3 - телескоп, микроскоп жəне 
лупадағы сəуленің жолын салу жəне 
түсіндіру

3-тоқсан
Кванттық физика Жарықтың корпускулярлық-

толқындық табиғатының 
біртұтастығы

11.7.1.1 - электромагнитік сəулеленудің 
корпускулярлық-толқындық 
табиғатынын дəлелдейтін мысал-
дар келтіру (элементар бөлшектердің 
толқындық табиғаты) 

Спектрлік талдау 11.7.1.2 - спектрлік талдау əдісін жəне 
оның қолданылуын сипаттау

Электромагниттік сəулелену 
шкаласы 

11.7.1.3 - электромагниттік сəулеленуді, 
олардың пайда болу табиғаты мен зат-
пен əрекеттесуіне қарай ажырату

Фотоэффектіні қолдану 11.7.1.4 - фотоэффектінің табиғатын 
түсіндіру жəне оны қолдануға мысал-
дар келтіру

Жарықтың химиялық əсері 11.7.1.5 - фотосинтез жəне фотогра-
фия үдерісін мысалға келтіре отырып, 
жарықтың химиялық əсерін сипаттау

Рентгендік сəулелену 11.7.1.6 - компьютерлік жəне магниттік-
резонанстық томографияны салыстыру

Лазерлер. 11.7.1.7 - лазер құрылғысының əсері 
мен қолданылуын түсіндіру; 
11.7.1.8 - голографияның даму 
кезеңдерін талқылау

Атом ядросының 
физикасы

Табиғи радиоактивтілік. 
Радиоактивті ыдырау заңы

11.7.2.1- табиғи радиоактивті ыдырау 
құбылысын (α, β жəне γ) жəне жарты-
лай ыдырау периоды терминін түсіндіру

№4 Зертханалық жұмыс: 
«Жартылай ыдырау перио-
дын анықтау»

11.7.2.2 - графикалық тəсіл арқылы 
жартылай ыдырау периодын анықтау

 Ядролық реакциялар. 
Ауыр ядролардық бөлінуі. 
Тізбекті ядролық реакция 

11. 7.2. 3 - ядролық ыдырау жəне син-
тез процестерін түсіндіру

Радиоактивті сəулелердің 
биологиялық əсері. 
Радиациядан қорғану

11.7.2.4 - α, β жəне γ сəулелердің 
иондалу жəне өтімділік қабілеттерін 
түсіндіру;
11.7.2.5 - радиоактивті материалдар-
ды өңдеуді, қолдануды, сақтауды жəне 
олармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін сипаттау

Ядролық реактор. Ядролық 
энергетика

11.7.2.6 - ядролық реакторлардың 
құрылысы мен жұмыс істеу принципін 
сипаттау; 
11.7.2.7 - ядролық энергетиканың даму 
кезеңдерін талқылау

Нанотехнология 
жəне наномате-
риалдар

Нанотехнологияның 
негізгі жетістіктері, 
өзекті мəселелер 
жəне даму кезеңдері. 
Наноматериалдар

11.8.1.1 - наноматериалдардың 
физикалық қасиеттерін жəне олар-
ды алудың жолдарын, қолдануын 
түсіндіру

4-тоқсан
Космология Жұлдыздар əлемі. 

Жұлдыздық шамалар.
11.9.1.1 - жұлдыздардың жырақтылығы 
бойынша жіктелетінін, көрінерлік 
жұлдыздық шамамен жəне абсолют 
жұлдыздық шамамен сипатталатынын 
түсіндіру

Жұлдыздардың классифи-
кациясы

11.9.1.2 - жұлдыздар эволюциясын 
түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассель диа-
граммасын қолдану;
11.9.1.3 - қара құрдымдар, ней-
тронды жұлдыздар жəне аса жаңа 
жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау

Қашықтықты анықтау 11.9.1.4 - ара қашықтықты анықтау үшін 
қолданылатын «жаңа тəсілдер» əдісін 
пайдалануды сипаттау

Күңгірт энергия. Əлемнің үдеуі 
мен ұлғаюы

11.9.1.5 - Əлемнің ұлғаюы мен күңгірт 
энергия туралы пікірталасты талқылау;
11.9.1.6 - берілген астрономиялық 
бақылауларға сүйене отырып əлемнің 
ұлғаюы туралы болжамды талқылау

Үлкен жарылыс теориясы. 
Қызыл ығысу

11.9.1.7 - Хаббл заңын қолданып, 
Əлемнің жасын бағалай алу; 
11.9.1.8 - микротолқынды фондық 
сəулелену туралы ақпаратты қолданып, 
Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру

Физикалық практикум 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 197-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 

бұйрығына 415-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Биология» 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. «Биология» оқу пəнінің мақсаты – білім алушылардың заман талаптарына сай білімдері 
мен біліктерін дамыту; өмірдің мəнін, дамуын, оның түрлі ұйымдасу деңгейлерінде көрініс 
табуын түсіну; өмірдің ең басты құндылық ретіндегі маңызын түсінетін жан-жақты дамыған 
тұлғаны дайындау. 

3. Оқу пəнінің міндеттері:
1) табиғаттың даму заңдарын түсінуге негізделе отырып, адамның табиғаттағы рөлін 

анықтайтын маңызды биологиялық білімдер мен біліктер ауқымын кеңейту; 
2) табиғаттың даму жəне тіршілігін жалғастыру заңдарын жаңа білімдерді алу, оларды ары 

қарай дамыту жəне тереңдету негізі жəне құралы ретінде пайдалану;
3) жүйені меңгеру барысында ғылым білім мен дүниетаным негіздерін; шығармашылық 

дербестік пен сын тұрғысынан ойлау қабілетін; зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру;
4) əдеп мəселелерімен жəне қоғамның əлеуметтік өмірі мен еңбек əрекетіне тікелей 

қатысумен байланысты қоршаған шынайылықта еркін бағдарлануға мүмкіндік беретін, баста-
машыл тұлғаның қасиеттерін дамыту;

5) білім алушылардың білім алуды жəне өздігінен білім алуды жалғастыруы үшін қажетті 
зияткерлік біліктерді дамыту.

2-тарау. «Биология» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Биология» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат; 
2) 11-сыныпта – аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат.
5. Оқу пəнінің мазмұны 4 бөлімді қамтиды:
1) тірі ағзалардың көптүрлілігі, құрылымы мен қызметтері;
2) көбею, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік. Эволюциялық даму;
3) ағза мен қоршаған орта;
4) қолданбалы кіріктірілген ғылымдар.
6. «Тірі ағзалардың көптүрлілігі, құрылымы мен қызметтері» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады:
1) тірі ағзалардың көптүрлілігі;
2) қоректену:
3) заттардың тасымалдануы;
4) тыныс алу; 
5) бөліп шығару;
6) қозғалыс; 
7) координация жəне реттелу. 
7. «Көбею, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік. Эволюциялық даму» бөлімі келесі 

бөлімшелерден тұрады:
1) көбею;
2) жасушалық айналым;
3) өсу жəне даму;
4) тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары;
5) селекция негіздері;
6) эволюциялық даму.
8. «Ағза мен қоршаған орта» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) биосфера, экожүйе, популяция;
2) адам қызметінің қоршаған ортаға əсері.
9. «Қолданбалы кіріктірілген ғылымдар» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) молекулалық биология мен биохимия;
2) жасушалық биология;
3) микробиология жəне биотехнология;
4) биомедицина жəне биоинформатика.
10.Биология пəнінің 10-сыныпқа арналған базалық білім мазмұны келесі тараулардан 

тұрады:
1) «Тірі ағзалардың əртүрлілігі». Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. 

Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Түсінік «Соңғы əмбебап жалпы ата 
тек». Модельдеу «Кладограмма құру». Филогенетикалық картның əр түрлі формалары. 
Кладограммалар мен филогенетикалық ағаштардың айырмашылығы. Кладограммалар мен 
филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызы.

2) «Қоректену». Ферменттер белсенділігіне əсер ететін факторлар мен жағдайлар: рН; 
температура; субстрат концентрациясы, фермент ингибитор жəне активатор;

Зертханалық жұмыс «Ферменттер белсенділігіне əр түрлі жағдайлардың əсері».
3) «Заттардың тасымалдануы». Адам гемоглобині мен миоглобинінің құрылысы мен қызметі. 

Адам гемоглобині мен миоглобині үшін оттектің диссоциациялануының қисық сызығы. Беттік 
аудан мөлшерінің көлемге қатынасының диффузия жылдамдығына əсері. Эритроцит жасу-
шасы беттік аудан мөлшерінің, көлемге қатынасының маңызы; 

Зертханалық жұмыс «Жасушаның беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасын анықтау». 
4) Пассивті тасымалдау механизмі:қарапайым тасымал, мембраналық каналдар арқылы 

диффузия, жеңілдетілген диффузия.
5) «Тыныс алу». Аденозинүшфосфаттың (АТФ) құрылысы мен қызметі. Аденозин-

үшфосфаттың синтезі: глюкозаның анаэробты жəне аэробты ыдырау кезеңдері. Метаболизм 
түрлері. Энергетикалық алмасу кезеңдері. Митохондрияның құрылымы мен қызметтері. 
Митохондрия құрылымдары мен жасушалық тынысалу үдерістерінің өзара байланысы. Кребс 
циклі. Циклдің негізгі жəне аралық қосылыстары мен реакцияның соңғы өнімдері. Электрондық-
тасымалдау тізбегі. Биологиялық жүйелер үшін маңызы.

6) «Бөліп шығару». Абсорбция жəне реабсорбция. Зəрдің түзілуі. Су мөлшерін реттеу. 
Нысана мүшелер. Əсер ету эффектсі. Гипофункция. Гиперфункция. Адам денесіндегі қан мен 
басқа сұйықтықтарды жасанды тазарту. Диализ əсерінің себептері. Диализ əдістері: перитоне-
альды, гемодиализ. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Диализ жəне бүйрек трансплан-тациясы. 
Артықшылықтары мен кемшіліктері.

7) «Қозғалыс». Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы. Миофибрилла 
құрылымы (аймақ, дисклер, саркомерлер, актин, миозин). Бұлшықет талшықтарының жиыры-
лу механизмі. Бұлшықет талшығының Т-жүйесі. Жылдам жəне баяу жиырылатын бұлшықет 
талшықтарының ортақ қасиеттерін, орналасуы мен құрылысы. Актинге қатысты қаңқа бұлшықет 
ұлпаларының түрлері. 

8) «Координация жəне реттеу». Жүйке жасушаларының құрылысы. Мембраналық потенци-
ал. Əрекет потенциалы. Əрекет потенциалының инициациясы мен трансмиссиясы. Нейронның 
аксон бойымен қозудың берілуі. Рефрактерлық кезең мен оның маңызы. Миелинденген 
нейрондардың артықшылығы. Миелинденген жəне миелинденбеген нейрондарды салы-
стыру. Орталық жүйке жүйесінің құрылысы. Мидың құрылысы мен қызметтері. Жұлынның 
құрылысы мен. Механорецепторлардың түрлері. Пачини денешігі мысалында рецепторлардың 
тітіркендіргіштің өзгерісіне жауап беру реакциясы. Холинергиялық синапстың құрылысы мен 
қызметі арасындағы байланыс. Холинергиялық синапстың мысалында синапстық берілудің 
механизмі.

9) «Жасушалық цикл». Митоз. Жасушада митоздың əр түрлі кезеңдерінде жүретін үрдістер.
Зертханалық жұмыс «пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік 

деңгейін анықтау». 
10) Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдері. 

Өсімдіктердегі спорогенез жəне гаметогенез. Онкологиялық жаңатүзілулердің пайда болуы. 
Обыралды жағдайлардың туындауына əсер етуші факторлар. Қартаю. Қартаю үрдісі тура-
лы теориялар.

11) «Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары». Модификациялық өзгергіштік. 
Белгілердің өзгеруіндегі вариациялық қатарлар.

Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған модификациялық 
өзгергіштікті зерттеу». 

12) Белгілердің тұқымқуалауындағы цитологиялық негіздер. Дигибридті будандасты-
ру кезіндегі хромосомалардың тəуелсіз ажырауы. Жынысқа тіркес тқұым қуалау. Көптік 
аллельділік;

Есептер шығару. 
13) Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Кроссинговер нəтижесінде белгілердің 

тұқымқуалау заңдылықтарының бұзылуы. Аллельді жəне аллельді емес гендердің өзара 
əрекеттесуі. Эпистаз. Комплиментарлық. Полимерия. Хуго де Фризадің мутация теориясы. 
Кенеттен жəне индуцияланған мутация. Нүктелік, хромосомалық, геномдық, ядролық жəне 
цитоплазмалық мутациялар. Модельдеу «Адам хромосомасы жиынтығынан кариограмм құру. 
Геномдық мутацияны оқып білу». Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты адамның 
хромосомдық аурулары. 

14) «Селекция негіздері». Селекция əдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері 
мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тəсілдері. Гибридизация (будандастыру). 
Полиплоидия. Жасанды мутагенез.

15) «Эволюциялық даму». Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы 
өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. Комбинативтік өзгергіштік, 
мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. Гендер дрейфі. Популяциялық 
толқындар. Эволюцияның дəлелдемелері. Салыстырмалы-анатомиялық. Эмбриологиялық. 
Палеонтологиялық. Биогеографиялық. Биохимиялық. Түр түзілудің тəсілдері. Түр түзілудің 
механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі. Түртүзілудегі репродуктивті оқшаулану. 
Полиплоидия жəне гибридизация. Антропогенез кезеңдері. Проантроптар. Архантроптар. 
Палеоантроптар. Неоантроптар.

16) «Молекулалық биология жəне биохимия». Жердегі тіршілік үшін судың маңызы. 
Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер. Химиялық құрылымы. 
Көмірсулардың қасиеті жəне қызметтері. Редуцирленетін жəне редуцирленбейтін қанттар. 

Зертханалық жұмыс «Редуцирленетін жəне редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру 
қабілетін зерттеу». 

17) Липидтердің құрылымдық компонентері. Майлардың химиялық құрылысы мен 
қызметтері. Нəруыздарды құрамы (жай, күрделі) жəне қызметі бойынша жіктеу. Нəруыздардың 
құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. Нəруыз денатурациясы мен ренатурациясы;

 Зертханалық жұмыс «Нəруыздардың құрылымына əр түрлі жағдайлардың əсері (тем-
пература, pH)». 

18) Биологиялық нысандарда нəруыздың болуы;
Зертханалық жұмыс «биологиялық нысандарда нəруыздың болуын анықтау». 
19) Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) құрылысы. Дезоксирибонуклеин қышқылы 

құрылымы (бірінші жəне екінші реттік). Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының қызметі. 
Репликация механизмі. Дезоксирибонуклеин қышқылы. Мезелсон мен Сталь тəжірибесі. 
Чаргафф ережесі. Рибонуклеин қышқылы (РНҚ) молекуласының құрылысы мен қызметтері. 
Матрицалық рибонуклеин қышқылы. Рибосомалық рибонуклеин қышқылы. Транспорттық рибо-
нуклеин қышқылы. Рибонуклеин қышқылы жəне дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары 
құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

20) «Жасушалық биология». Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің 
ерекшеліктері. Жасушаның негізгі компоненттері: жасуша қабырғасы, плазмалық мембрана, 
цитоплазма жəне оның органоидтары (мембранасыз, бірмембраналы жəне қосмембраналы). 
Ядро. Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Жасуша мембранасының құрылымы, 
қасиеттері жəне қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кри-
сталды моделі. Мембраналық нəруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, 
гликолипидтердің, холестеролдың қызметі. 

Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына əр түрлі жағдайлардың əсері».
21) Бактерия, саңырауқұлақ, өсімдік жəне жануар жасушаларының құрылым ерекшеліктері 

мен қызметтері.
22) «Биотехнология». Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, 

тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Полимеразды тізбекті реакцияны 
қолдану. Медициналық диагностикалауда, əкелікті негіздеуде, тұлғаларды дербестендіру 
медицинасында, гендерді клондауда, дезоксирибонуклеин қышқылы секвенирлеуде мутаге-
незде полимеразды тізбекті реакцияның маңызы. Гендік-инженериялық манипуляциялаудың 
кезеңдері. Гендік инженерияның маңызы. Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың 
оң жəне теріс тұстары. Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың этикалық сұрақтары.

23) «Биомедицина жəне биоинформатика». Биомеханиканы робототехникада қолдану. 
Инженерлік биомеханика (экзоқаңқа, робототехника). Медициналық биомеханика (про-
тездеу). Эргометриялық биомеханика (оптимизация). Модельдеу «Жердегі тірі ағзалар 
қозғалысының биомеханикасын зерттеу». Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматиясының 
механизмі. Жүректегі қозудың өту жылдамдығы. Жүрек бұлшықеттерінің жиырылғыштығы. 
Электрокардиография, оның диагностикалық маңызы. Модельдеу « Жүректе өтетін электрлік 
үрдісті зерттеу».

11. Биология пəнінің 11-сыныпқа арналған базалық білім мазмұны келесі тараулардан 
тұрады:

1) «Қоректену». Хлоропластың құрылымдық компоненттері жəне олардың қызмет тері. 
Фотосинтездің пигменттері. Rf мəні. 

Зертханалық жұмыс «Əртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің 
болуын зерттеу». 

2) Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану. Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин 
циклі. С3 жəне С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы. Мезофилл жасушаларында 
көмірқышқыл газын фиксациялаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл газының акцепторлары. 

Зертханалық жұмыс «С3 жəне С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепарат-
тар арқылы зерттеу». 

3) Фотосинтездің жылдамдығына əсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші фак-
торлары: жарық толқынының ұзындығы мен жарық интенсивтілігі, көмірқышқыл газының 
концентрациясы, температура.

Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне əсерін 
зерттеу». 

4) Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру.
5) «Заттардың тасымалдануы». Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі. 

Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары жəне олардың 
маңызы. Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. Натрий-калий 
сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. Мембраналық потенциалды 
сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі. Су потенциалы. 

Зертханалық жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су по-
тенциалын анықтау».

6) «Координация жəне реттелу». Биологиядағы басқару жүйесі. «Басқару жүйесі» ұғымы. 
Басқару жүйесінің негізгі компоненттері. Температураның/көмірқышқыл газының/оттегі газының 
деңгейлерінің реттелуі мысалында кері байланыс принципі. Мембраналық рецепторлар арқылы 
гормондық сигналдардың берілуі. Инсулин мен эстроген мысалдарында гормондардың нысана-
жасушаларға əсер ету механизмі. Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге əсер ету 
механизмі. Ауксин мен гибериллиннің əсері. 

Зертханалық жұмыс «Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал етуі». 
7) «Көбею». Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары. Сперматогенез бен оогенездің 

айырмашылықтары. Сперматогенез бен оогенезді салыстыру. 
8) «Өсу жəне даму». Бағаналы жасушалар ұғымы жəне олардың қасиеттері (қайта жаңаруы, 

жіктелуі). Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды жəне соматикалық. Практикада 
қолданылуы. Этикалық аспектісі.

9) «Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары». Дезоксирибонуклеин қышқылының 
кездейсоқ мутациясы. Репликацияның, репарацияның, рекомбинацияның генетикалық 
үдерістердің қателері. Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың статистикалық 
əдістері (χ² критерий, t-критерий);

Зертханалық жұмыс «Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдау». 
10) «Адам геномы» жобасы. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин қышқылын секве-

нирлеу. Жоба аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы.
11) «Биосфера, экожүйе, популяция». Экологиялық пирамидалар. Трофикалық деңгейлер. 

Қарым-қатынас түрлері. Модельдеу «Қоректік тізбектерде энергияның тасымалдануының 
сызбасын құрастыру».

Экологиялық жағдайлар мен экологиялық есептер шешу. 
12) Түрлердің алуан түрлілігі. Харди - Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы. Сирек 

кездесетін жəне жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін қорғау. Жергілікті 
экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық əдістерді қолдану. 
Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлі-лігін анықтауда кездейсоқ іріктеу əдісінің маңызы; 

Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық əдістерін қолдану арқылы өз регионы 
экожүйесінің жағдайын анықтау».

13) «Экология жəне адам іс-əрекетінің қоршаған ортаға əсері». Ғаламдық жылыну: 
себептері, салдарлары жəне шешу жолдары. Модельдеу «Климаттың ғаламдық жылынуын 
компьютерлік модельдеу». Қазақстанның экологиялық проблемалары жəне оларды шешу 
жолдары.

14) «Молекулярлық биология жəне биохимия». Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. 
Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының). Антиген мен антидененің əрекеттесуі. 
Фермент пен субстраттың өзара əрекеттесуі. Ферментативті катализде белсенді орталықтың 
ролі. Фишердің теориясы. Ферменттердің иммобилизациясы;

Зертханалық жұмыс «Иммобилизациялаудың ферменттердің белсенділігіне əсерін 
зерттеу».

15) Ферменттердің бəсекелес жəне бəсекелес емес ингибирленуі. Ферменттердің 
белсенділігін реттеу. Дəрілік препараттар мен ауыр металдар иондарының ферменттердің 
белсенділігіне əсері; 

Зертханалық жұмыс «Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік реакцияның 
жылдамдығына əсерін зерттеу». 

16) Транскрипция. Пре-м рибонуклеин қышқылы посттранскрипциялық модификациясы. 
Трансляцияның кезеңдері. Генетикалық кодтың қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, əмбебаптығы, 
бірін-бірі жаппайтындығы.

17)«Жасушалық биология». Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау. 
Зертханалық жұмыс «Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар 

қолданып сипаттау». 
18) Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу. Оптикалық жəне электронды 

микроскоптардың үлкейту жəне айқындау мүмкіндіктері арасындағы айырмашылықтар. 
Окулярмикрометр мен объективмикрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану. 
Зертханалық жұмыс «Микрометр мен объективмикрометрді жасушалардың нақты мөлшерін 
анықтауға қолдану». 

19) «Биотехнология». Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс 
жасағандағы дезинфекциялау жəне стерильдеу əдістері. Қоректік орталардың түрлері жəне 
оларды əзірлеу. Қоректік орталарға себу тəсілдері мен техникасы. Инкубация;

Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік ортадағы микрофлора-
сын зерттеу». 

20) Грамм оң жəне грамм теріс бактериялар жəне олардың құрылыс ерекшеліктері. Өкілдері;
Зертханалық жұмыс «Бактерияларды Грамм əдісі бойынша бояу».
21) «Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы. Рекомбинантты дезокси-

рибонуклеин қышқылыалу тəсілдері. Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылының 
қолданылуы. Плазмиданың қасиеттері жəне олардың генетикалық клондауда қолданылуы. 
«Клондау» ұғымы. Ағзаларды клондау тəсілдері. «Микроклоналды көбею» ұғымы. Өсімдіктерді 
микроклоналды көбейтудің кезеңдері мен əдістері. Маңызы. Ферменттердің медицинада, хи-
мияда жəне өнеркəсіпте қолданылуы. 

22) «Биомедицина жəне биоинформатика». Электромагниттік жəне дыбыс толқындарының 
адам ағзасына əсер ету ерекшеліктері. «Эпигенетика» ұғымы. Эпигенетика туралы жал-
пы түсініктер. Эпигенетиканың молекулярлық негіздері. Адамдағы эпигенетикалық сал-
дарлар. Эпигенетика жəне эпигеномика. дезоксирибонуклеин қышқылының метилденуі. 
«Биоинформатика» ұғымы. Биоинформатиканың құралдарын зерттеулерге қолдану. 
Экстракорпоральды ұрықтандыру əдісі жəне оның маңызы. Экстракорпоральды 
ұрықтандырудың этикалық аспектілері. Моноклоналды антиденелердің маңызы. Моноклоналды 
антиденелердің өндірісі. Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау 
жəне емдеу.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 
12. Бағдарламада оқыту мақсаттарын пайдалану ыңғайлылығы үшін кодтау енгізілді. Кодта 

бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар – бөлім мен бөлімшенің, төртінші сан – оқыту 
мақсатының реттік санын білдіреді. Мысалы, 10.1.1.1. кодында «10» - сынып, «1.1» - бірінші 
бөлімнің бірінші бөлімшесі, «1» - оқыту мақсатының реттік саны.

13. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.

Бөлім
Бөлімше Оқыту мақсаттары

10-сынып 11-сынып
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1.1 
Тірі организм-
дердің 
əртүрлілігі

10.1.1.1 - Жер бетінде 
тіршіліктің қалыптасу 
кезеңдерін жəне сызбаларын 
сипаттау;
10.1.1.2 филогенетикалық 
карталарды (кладограмма-
лар мен филогенетикалық 
ағаштарды) құру жəне (интер-
претациялау) түсіндіріп беру;
10.1.1.3 əр алуан 
филогенетикалық карталар-
дың (кладограммалар мен 
филогенетикалық ағаштар) 
принциптерін салыстыру

1.2 Қоректену 10.1.2.1 - əр түрлі жағдай-
лардың (температура, pH, 
субстрат пен ингиби-тор кон-
цен-трациясы) ферменттер 
белсенділігіне əсерін зерттеу

11.1.2.1 - хлоропласттың 
құрылымы мен қызметі 
арасындағы өзара байланы-
сты орнату;
11.1.2.2 - фотосинтездің жарық 
кезеңінде өтетін үдерістерді 
түсіндіру;
11.1.2.3 - фотосинтездің 
қараңғы кезеңінде өтетін 
үдерістерді түсіндіру;
11.1.2.4 - С3 жəне С4 
өсімдіктердегі көмір-текті 
тұту (фиксация) жолдарын 
оқып білу;
11.1.2.5 - фотосинтездің 
шектеуші факторларын зерттеу 
жəне түсіндіру;
11.1.2.6 - фотосинтез жəне 
хемосинтез процестерінің 
ерекшеліктерін салыстыру

1.3 Заттардың 
тасымал-да-
нуы

10.1.3.1 - эмбрион мен ере-
сек ағзаның гемо-глобині мен 
миогло-бині үшін оттектің 
диссоциациялануы-ның қисық 
сызығын түсіндіру;
10.1.3.2 - беттік ау-
дан мөлшерінің көлемге 
қатынасының мəнін есеп-
теу жəне олардың заттар-
ды тасымалдауға қатысты 
маңызын түсіндіру;
10.1.3.3 - пассивті тасымалдау 
механизмін түсіндіру

11.1.3.1 - өсімдіктердегі зат-
тар транслокация механизмін 
түсіндіру;
11.1.3.2 - заттар 
тасымалданудың симпласттық, 
апопласттық, вакуолярлық 
жолдарының мəнін түсіндіру;
11.1.3.3 - жасуша мембра-
насы арқылы заттарды 
тасымалдаудың əр түрлі 
типтерінің механизмдерін 
түсіндіру;
11.1.3.4 - натрий-калий 
сорғысы мысалында белсенді 
тасымалды түсіндіру;
11.1.3.5 - мембраналық 
потенциал-ды сақтаудағы 
активті тасымалдың маңызын 
анықтау;
11.1.3.6 - түрлі концентра-
циялы тұз ерітінділеріндегі 
жасушалардың су потенциа-
лын зерттеу

1.4 
Тыныс алу

10.1.4.1 - 
аденозинүшфосфаттың (АТФ) 
құрылысы мен қызметтерін 
сипаттау;
10.1.4.2 - анаэроб-
ты жəне аэробты ты-
ныс алу барысындағы 
аденозинүшфосфаттың 
синтезін салыстыру;
10.1.4.3 - метоболизмнің 
түрлерін атау;
10.1.4.4 энергетикалық алмасу 
кезеңдерін сипаттау;
10.1.4.5 - митохондрия 
құрылымдары мен жасушалық 
тынысалу үдерістерінің өзара 
байланысты орнату;
10.1.4.6 - Кребс циклін си-
паттау

1.5 
Бөліп шығару

10.1.5.1 - зəрдің сүзілу 
(фильтрация) жəне түзілуі 
механизмін түсіндіру;
10.1.5.2 - су мөлшерін 
бақылаудағы 
антидиуретикалық гормонның 
(АДГ) рөлін түсіндіру;
10.1.5.3 - диализ механизмін 
түсіндіру;
10.1.5.4 - бүйрек транс-
плантациясы мен диализдің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талқылау

1.6 
Қозғалыс

10.1.6.1 - көлденең 
жолақты бұлшықеттердің 
ультрақұрылымын зерттеу;
10.1.6.2 - бұлшықеттің жиыры-
лу механизмін түсіндіру;
10.1.6.3 - жылдам жəне баяу 
жиырылатын бұлшықет 
талшықтарының ортақ 
қасиеттерін, орналасуы мен 
құрылысының байланысын 
орналастыру

1.7 Координа-
ция жəне 
реттеу

10.1.7.1 - миеленденген 
нейрон аксонында əрекет 
потенциалының инициациясы 
мен трансмиссиясын сипаттау 
жəне түсіндіру;
10.1.7.2 - рефрактерлық 
кезең мен миелин қабығының 
маңызын түсіндіру;
10.1.7.3 - жұлын мен мидың 
құрылысы мен қызметтерін 
оқып білу;
10.1.7.4 - 
механорецепторлардың 
тітіркендіргіштің өзгерісіне жа-
уап беруін (Пачини денешігі) 
сипаттау;
10.1.7.5 - холинергиялық 
синапстың құрылысы 
мен қызметі арасындағы 
байланыс ты орнату

11.1.7.1 - биолгиядағы басқару 
жүйесін сипаттау;
11.1.7.2 - гормондардың əрекет 
ету механизмін түсіндіру;
11.1.7.3 - өсімдіктердің 
өсуіне стимуляторлардың 
(өсуді тездететін) əсер ету 
механизмін зерттеу
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2.1 
Көбею

11.2.1.1 - адам гаметогенезінің 
сызбасын талдау;
11.2.1.2 - сперматогенез бен 
оогенездің айырмашылығын 
түсіндіру

2.2 Жасуша-
лық цикл

10.2.2.1 - дайын микропрепа-
раттар көмегімен митоз фаза-
ларын зерттеу;
10.2.2.2 - өсімдіктер мен 
жануарлардағы гаметалардың 
қалыптасу ерекшелігін 
түсіндіру;
10.2.2.3 - жасушалардың 
бақылауға бағынбайтын 
бөлінуі нəтижесінде обырдың 
түзілуін түсіндіру;
10.2.2.4 - қартаю үдерісін 
түсіндіру

2.3
 Өсу жəне даму

11.2.3.1 - бағаналы 
жасушалардың маманда-
ну үдерісін жəне олардың 
практикалық қолданылуын 
түсіндіру

2.4 
Тұқым 
қуалаушы-лық 
пен өзгергіштік 
заңдылық-
тары

10.2.4.1 - модификациялық 
өзгергіштіктің заңдылықтарын 
зерттеу;
10.2.4.2 - дигибридті будан-
дастыру, жыныспен тіркес-
кен тұқым қуалау мен көп 
аллельділіктің цитологиялық 
негіздерін есептер шығаруда 
қолдану;
10.2.4.3 - кроссинговер 
нəтиже-сінде белгілердің 
тұқымқуалау заңдылық-
тарының бұзылуын түсіндіру;
10.2.4.4 - аллельді жəне 
аллельді емес гендердің 
өзара əрекеттесуін салы-
стыру;
10.2.4.5 - Хуго де Фриздің 
мутация теориясын, мута-
генез себептер, мутагенез 
себептерін жəне мутация 
түрлерін зерттеу;
10.2.4.6 - хромосомалар 
санының ауытқуымен байла-
нысты адам-ның хромосомдық 
ауруларын (аутосомдық жəне 
жыныстық) сипаттау

11.2.4.1 - мутациялардың де-
зоксирибонуклеин қышқылы ре-
парациясы, дезоксирибонукле-
ин қышқылы рекомбинациясы, 
дезоксирибонуклеин қышқылы 
репликациясы арасындағы 
байланысын табу;
11.2.4.2 - белгілердің 
тұқымқуалауының нақтылығын 
талдауда статистикалық 
əдістерді қолдану (t-критерий, 
χ² критерий);
11.2.4.3 - «Адам геномы» 
жобасының маңызын талқылау

2.5 
Селекция 
негіздері

10.2.5.1 - селекцияəдістері 
арқылы ауыл шаруашылық 
өсімдіктері мен жануарлардың 
қолтұқымдарын жақсарту 
тəсілдердің зерттеу

2.6 
Эволюциялық 
даму

10.2.6.1 – тұқым қуалайтын 
өзгергіштік пен эволюция 
арасындағы өзара байланы-
сты түсіндіру 
10.2.6.2 - эволюция үдерісіне 
əсер ететін факторларды тал-
дау 10.2.6.3 - эволюцияның 
дəлелдемелерін талдау
10.2.6.4 - түр түзілудің 
тəсілдерін атау

10.2.6.5 - түр түзілудің негізгі 
механизмдерін жіктеу
10.2.6.6 - антропогенездің 
кезеңдерін атау
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3.1 Биосфера, 
экожүйе,
популяция

11.3.1.1 - экологиялық пирами-
да ережесін түсіндіру
11.3.1.2 - экожүйелердегі 
трофикалық деңгейлердің сыз-
басын құрастыру;
11.3.1.3 - экожүйенің алуан 
түрлілігі мен тұрақтылығы 
арасындағы өзара байланы-
сын орнату;
11.3.1.4 - өз аймақтың 
экожүйесін статистика-лық 
талдау əдістерін (Стьюденттің 
t-критерийі, χ2-критерий) 
қолданып зерттеу

3.2 
Адам іс-
əрекетінің 
қоршаған 
ортаға əсері

11.3.2.1 - мүмкін болатын 
климаттың жаһандық жылыну 
салдарыа болжау;
11.3.2.2 - Қазақстанның 
экологиялық проблемаларын 
оқып білу жəне шешу жолда-
рын ұсыну
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4.1 
Молекулалық 
биология жəне 
биохимия

10.4.1.1 - Жердегі тіршілік 
үшін судың іргелі маңызын 
түсіндіру;
10.4.1.2 - көмірсуларды 
құрылымы, құрамы жəне 
қызметтері бойынша жіктеу;
10.4.1.3 - редуцирленетін 
жəне редуцирленбейтін 
қанттарды анықтау;
10.4.1.4 - майлардың 
химиялық құрылысы мен 
қызметтерін сипаттау;
10.4.1.5 - нəруыздарды 
олардың құрылымы, құрамы, 
атқаратын қызметтері бойын-
ша жіктеу;
10.4.1.6 - түрлі жағдайлардың 
нəр-уыздар құрылымына 
əсерін зерттеу;
10.4.1.7 - биологиялық ны-
сандарда нəруыздыңболуын 
анықтау;
10.4.1.8 -дезоксирибонукле-
ин қышқылықұрылымы мен 
қызметі арасындағы байланы-
сты орнату;
10.4.1.9 - Чаргафф ережелері 
негізінде дезоксирибонукле-
ин қышқылы репликациясы 
үдерісін сипаттау;
10.4.1.10 -рибонуклеин 
қышқылы
(РНҚ) типтерінің құрылысы 
мен қызметтерін ажырату;
10.4.1.11 -рибонуклеин 
қышқылы
 жəне дезоксирибонуклеин 
қышқылы
молекулаларының құрылысын 
салыстыру

11.4.1.1 - антиген мен 
антидененің əрекеттесуін 
түсіндіру;
11.4.1.2 - фермент-субстрат 
комплек-сінің түзілу механизмін 
түсіндіру;
11.4.1.3 - фермент-тердің 
бəсекелес жəне бəсекелес 
емес ингибирленуін салыстыру;
11.4.1.4 - нəруыз биосинтезі 
үдерісіндегі транскрипция мен 
трансляцияны сипаттау;
11.4.1.5 - генетикалық кодтың 
қасиеттерін түсіндіру

4.2 Жасуша
лық биология

10.4.2.1 - электронды ми-
кроскоп арқылы көрінетін 
жасуша органоид-терінің 
құрылысы мен қызметтерінің 
ерекшеліктерін түсіндіру;
10.4.2.2 - жасуша 
мембранасының сұйық кри-
сталды моделін пайдала-нып, 
жасуша мембранасының 
құры-лымы, қасиеттері жəне 
қызметтері арасындағы бай-
ланысты орнату;
10.4.2.3 - прокариот жəне 
эукариот жасушаларының 
құрылым ерекшеліктері мен 
қызметтерін салыстыру

11.4.2.1 - микрофотография 
қолданып жасушалардың 
негізгі компоненттерін анықтау 
жəне сипаттау;
11.4.2.2 - жасушалардың нақты 
мөлшерін анықтау

4.3 
Биотехнология

10.4.3.1 - биотехнологияда 
қолданылатын тірі ағзалар-
дың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талқылау;
10.4.3.2 - полимеразды 
тізбекті реакцияның так-
сономияда, медицина мен 
криминалистикадағы маңызын 
сипаттау;
10.4.3.3- гендік-инженерия-
лық манипуляциялаудың 
кезеңдерін түсіндіру;
10.4.3.4 - гендік 
модификацияланған 
ағзаларды қолданудың 
этикалық сұрақтарын 
талқылау

11.4.3.1 - микробиологиялық 
зерттеу кезеңдерін сипаттау 
жəне түсіндіру;
11.4.3.2 - грамм «оң» жəне 
грамм «теріс» бактерияларды 
зерттеу;
11.4.3.3 - рекомбинантты де-
зоксирибонуклеин қышқылын 
алу тəсілдерін түсіндіру; 
11.4.3.4 - ағзалар ды клондау 
тəсілдерін түсіндіру; 11.4.3.5 - 
өсімдіктердің микроклоналды 
көбейту тəсілін сипаттау;
11.4.3.6 - ферменттерді меди-
цинада, өнеркəсіпте қолдану 
мүмкіндігін талқылау

4.4 
Биомедицина 
жəне биоин-
форматика

10.4.4.1 - биомеханиканы ро-
бототехникада қолдалынуын 
зерттеу;
10.4.4.2 - электрокардиограм-
маны қолдана отырып жүрек 
автоматиясы механизмін 
түсіндіру

11.4.4.1 - электромагниттік 
жəне дыбыс толқындарының 
адам ағзасына əсерін түсіндіру;
11.4.4.2 - гендердің реттілігін 
бұзбайтын, гендерді реттеудің 
механизмін зерттеудегі 
эпигенетиканың маңызын 
түсіндіру;
11.4.4.3- биоинформатика-ның 
рөлін сипаттау
11.4.4.4 -экстракорпоральды 
ұрықтандыру(ЭКО) əдісінің 
маңызын түсіндіру;
11.4.4.5 - ауруларды диа-
гностикалау жəне емдеуде 
моноклональды антиденелерді 
қолдануды түсіндіру

14. Осы оқу бағдарламасы жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған «Биология» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.

15. Тоқсандағы бөлімдер жəне бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын 
бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Биология» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 
10-11-сыныптарға арналған «Биология» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар 

1) 10-сынып

Тараулар Тақырып Оқыту+ мақсаты
1-тоқсан

Молекулалық 
биология жəне 
биохимия

Жердегі тіршілік үшін судың 
маңызы

10.4.1.1 - Жердегі тіршілік үшін 
судың іргелі маңызын түсіндіру

Көмірсуларды жіктеу: моно-
саха-ридтер, дисахаридтер, 
полисахарид-тер. Химиялық 
құрылымы. Көмірсу-лардың қасиеті 
жəне қызметтері

10.4.1.2 - көмірсуларды құрылымы, 
құрамы жəне қызметтері бойын-
ша жіктеу

Редуцирленетін жəне редуцир лен-
бейтін қанттар. Зертханалық жұмыс 
«Редуцирленетін жəне редуцирлен-
бейтін қанттардың тотықсыздан-
дыру қабілетін зерттеу»

10.4.1.3 - редуцирленетін жəне 
редуцирленбейтін қанттарды 
анықтау

Липидтердің құрылымдық компо-
нен-тері. Майлардың химиялық 
құрылысы мен қызметтері

10.4.1.4 - майлардың химиялық 
құрылысы мен қызметтерін сипаттау

Нəруыздарды құрамы (жай, күрде-
лі) жəне қызметі бойынша жіктеу. 
Нəруыздардың құрылымдық дең-
гейлері мен құрылысы. Нəруыз де-
натурациясы мен ренатурациясы. 
Зертханалық жұмыс «Нəруыздар-
дың құрылымына əр түрлі жағдай-
лардың əсері (температура, pH)»

10.4.1.5 - нəруыздарды олардың 
құрылымы, құрамы, атқаратын 
қызметтері бойынша жіктеу
10.4.1.6 - түрлі жағдайлардың 
нəруыздар құрылымына əсерін 
зерттеу 

Биологиялық нысандарда 
нəруыздың болуы. Зертханалық 
жұмыс «биологиялық нысандарда 
нəруыздың болуын анықтау»

10.4.1.7 - биологиялық нысандарда 
нəруыздың болуын анықтау

Дезоксирибонуклеин қышқылы 
құрылысы. Дезоксирибонук-леин 
қышқылықұрылымы (бірінші жəне 
екінші реттік). Дезоксирибо-нуклеин 
қышқылымолекуласының қызметі

10.4.1.8 -дезоксирибонуклеин 
қышқылықұрылымы мен қызметі 
арасындағы байланысты орнату

Репликация механизмі. Дезоксири-
бонуклеин қышқылы. Мезелсон мен 
Сталь тəжірибесі. Чаргафф ережесі

10.4.1.9 - Чаргафф ережелері 
негізінде дезоксирибонуклеин 
қышқылы репликациясы үдерісін 
сипаттау

Рибонуклеин қышқылы 
молекуласының құрылысы мен 
қызметтері. Матрицалық рибону-
клеин қышқылы. Рибосомалық ри-
бонуклеин қышқылы. Транспорттық 
рибонуклеин қышқылы

10.4.1.10 -рибонуклеин қышқылы 
типтерінің құрылысы мен 
қызметтерін ажырату

Рибонуклеин қышқылыжəне дезок-
сирибонуклеин қышқылы молекула-
лары құрылысының ұқсастықтары 
мен айырмашылықтары

10.4.1.11 -рибонуклеин 
қышқылыжəне дезоксирибонукле-
ин қышқылымолекулаларының 
құрылысын салыстыру

Жасушалық 
биология

Жасуша органоидтерінің құрылысы 
мен қызметтерінің ерекшеліктері. 
Жасушаның негізгі компоненттері: 
жасуша қабырғасы, плазмалық 
мембрана, цитоплазма жəне оның 
органоидтары (мембранасыз, 
бірмембраналы жəне қосмембра-
налы). Ядро. Жасушаның негізгі 
компоненттерінің қызметтері

10.4.2.1 - электронды микро-
скоп арқылы көрінетін жасуша 
органоидтерінің құрылысы мен 
қызметтерінің ерекшеліктерін 
түсіндіру

Жасуша мембранасының 
құрылымы, қасиеттері жəне 
қызметтері арасындағы байланыс. 
Жасуша мембранасының сұйық 
кристалды моделі. Мембраналық 
нəруыздардың, фосфолипидтердің, 
гликопротеиндердің, гликолипид-
тердің, холестеролдың қызметі. 
Зертханалық жұмыс«Жасуша мем-
бранасына əр түрлі жағдайлардың 
əсері»

10.4.2.2 - жасуша мембранасының 
сұйық кристалды моделін пайда-
ланып, жасуша мембранасының 
құрылымы, қасиеттері жəне 
қызметтері арасындағы байланы-
сты орнату

Бактерия, саңырауқұлақ, өсімдік 
жəне жануар жасушаларының 
құрылым ерекшеліктері мен 
қызметтері

10.4.2.3 - прокариот жəне эука-
риот жасушаларының құрылым 
ерекшеліктері мен қызметтерін 
салыстыру

Қоректену Ферменттер белсенділігіне əсер 
ететін факторлар мен жағдайлар: 
рН; температура; субстрат концен-
трациясы, фермент ингибитор жəне 
активатор. Зертханалық жұмыс 
«Ферменттер белсенділігіне əр 
түрлі жағдайлардың əсері»

10.1.2.1 - əр түрлі жағдайлардың 
(температура, pH, субстрат пен ин-
гибитор концентрациясы

2-тоқсан
Заттардың та-
сымалда Нуы

Адам гемоглобині мен 
миоглобинінің құрылысы мен қыз-
меті. Адам гемоглобині мен миогло-
бині үшін оттектің диссоциация-
лануының қисық сызығы

10.1.3.1 - эмбрион мен ересек 
ағзаның гемоглобині мен миоглобині 
үшін оттектің диссоциациялануының 
қисық сызығын түсіндіру

Беттік аудан мөлшерінің көлемге 
қатынасының диффузия 
жылдамдығына əсері. Эритроцит 
жасушасы беттік аудан мөлшерінің, 
көлемге қатынасының маңызы. 
Зертханалық жұмыс «Жасуша ның 
беттік аудан мөлшерінің көлемге 
қатынасын анықтау»

10.1.3.2 - беттік аудан мөлшерінің 
көлемге қатынасының мəнін 
есептеу жəне олардың заттарды 
тасымалдауға қатысты маңызын 
түсіндіру

Пассивті тасымалдау меха низмі: 
қарапайым тасымал, мембраналық 
каналдар арқылы диффузия, 
жеңілдетілген диффузия.

10.1.3.3 - пассивті тасымалдау 
механизмін түсіндіру 

Тыныс алу
Аденозинүшфосфаттың (АТФ)құрылысы мен қызметі
Аденозинүшфосфаттың синтезі: глюкозаның анаэ-
робты жəне аэробты ыдырау кезеңдері
Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу 
кезеңдері
Митохондрияның құрылымы мен қызметтері. 
Митохондрия құры-лымдары мен жасушалық тыны-
салу үдерістерінің өзара байланысы
Кребс циклі. Циклдің негізгі жəне аралық 
қосылыстары мен реакция-ның соңғы өнімдері.
Электрондық-тасымалдау тізбегі. Биологиялық 
жүйелер үшін маңызы

10.1.4 -аденозинүшфосфаттың 
құрылысы мен қызметтерін сипаттау
10.1.4.2 - анаэробты жəне аэ-
робты тыныс алу барысындағы 
аденозинүшфосфаттың синтезін 
салыстыру
10.1.4.3 - метоболизмнің түрлерін 
атау;
10.1.4.4 - энергетикалық алмасу 
кезеңдерін сипаттау
10.1.4.5 - митохондрия 
құрылымдары мен жасушалық ты-
нысалу үдерістерінің өзара байла-
нысты орнату
10.1.4.6 - Кребс циклін сипаттау
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(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 36-47-беттерде) 

Бөліп шығару Абсорбция жəне реабсорбция. 
Зəрдің түзілуі.

10.1.5.1 - зəрдің сүзілу (фильтрация) 
жəне түзілуі механизмін түсіндіру 

Су мөлшерін реттеу. Нысана 
мүшелер. Əсер ету эффектсі. 
Гипофункция. Гиперфункция

10.1.5.2 - су мөлшерін бақылаудағы 
антидиуретикалық гормонның рөлін 
түсіндіру

Адам денесіндегі қан мен басқа 
сұйықтықтарды жасанды тазар-
ту. Диализ əсерінің себептері. 
Диализ əдістері: перитонеальды, 
гемодиализ

10.1.5.3 - диализ механизмін 
түсіндіру 

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. 
Диализ жəне бүйрек трансплан-
тациясы. Артықшылықтары мен 
кемшіліктері

10.1.5.4 - бүйрек трансплантациясы 
мен диализдің артықшылықтары 
мен кемшіліктерін талқылау 

3-тоқсан
Жасушалық 
цикл

Митоз. Жасушада митоздың 
əр түрлі кезеңдерінде жүретін 
үрдістер. Зертханалық жұмыс «пияз 
тамыры ұшындағы жасушалардан 
митоздың белсенділік деңгейін 
анықтау»

10.2.2.1 - дайын микропрепараттар 
көмегімен митоз фазаларын зерттеу

Өсімдіктер мен жануарлардағы га-
метогенез. Гаметалар. Гаметогенез 
кезеңдері. Өсімдіктердегі спороге-
нез жəне гаметогенез

10.2.2.2 - өсімдіктер мен 
жануарлардағы гаметалардың 
қалыптасу ерекшелігін түсіндіру

Онкологиялық жаңатүзілулердің 
пайда болуы. Обыралды 
жағдайлар-дың туындауына əсер 
етуші факторлар

10.2.2.3 - жасушалардың бақылауға 
бағынбайтын бөлінуі нəтижесінде 
обырдың түзілуін түсіндіру

Қартаю. Қартаю үрдісі туралы 
теориялар. 

10.2.2.4 - қартаю үдерісін түсіндіру

Тұқым 
қуалаушылық 
пен өзгергіштік 
заңдылық Тары

Модификациялық өзгер-
гіштік. Белгілердің өзгеруін-
дегі вариациялық қатарлар. 
Зертханалық жұмыс «Вариа-
циялық қатар мен қисыққа құрылған 
модификациялық өзгергіштікті 
зерттеу».

10.2.4.1 - модификациялық 
өзгергіштіктің заңдылықтарын 
зерттеу 

Белгілердің тұқымқуалауындағы 
цитологиялық негіздер. Дигибридті 
будандастыру кезіндегі хромосома-
лардың тəуелсіз ажырауы. 
Жынысқа тіркес тқұым қуалау. 
Көптік аллельділік. Есептер шығару

10.2.4.2 - дигибридті будандасты-
ру; жыныспен тіркескен тұқым 
қуалау мен көп аллельділіктің 
цитологиялық негіздерін есептер 
шығаруда қолдану

Тұқымқуалаушылықтың хромосо-
малық теориясы. Кроссинговер 
нəтижесінде белгілердің тұқымқуа-
лау заңдылықтарының бұзылуы

10.2.4.3 - кроссинговер нəтижесінде 
белгілердің тұқымқуалау 
заңдылықтарының бұзылуын 
түсіндіру

Аллельді жəне аллельді емес ген-
дердің өзара əрекеттесуі. Эпистаз. 
Комплиментарлық. Полимерия

10.2.4.4 - аллельді жəне аллельді 
емес гендердің өзара əрекеттесуін 
салыстыру

Хуго де Фризадің мутация теория-
сы. Кенеттен жəне индуцияланған 
мутация. Нүктелік, хромосомалық, 
геномдық, ядролық жəне цитоплаз-
малық мутациялар.Модельдеу 
«Адам хромосомасы жиынтығынан 
кариограмм құру. Геномдық мута-
цияны оқып білу»

10.2.4.5 - Хуго де Фриздің мутация 
теориясын, мутагенез себептер, 
мутагенез себептерін жəне мутация 
түрлерін зерттеу

Хромосомалар санының 
ауытқуымен байланысты адам ның 
хромосомдық аурулары. 

10.2.4.6 - хромосомалар санының 
ауытқуымен байланысты адамның 
хромосомдық ауруларын (ауто-
сомдық жəне жыныстық) сипаттау

Эволюциялық 
даму. Селекция 
негіздері. Тірі 
ағзалардың 
көптүрлілігі

Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эво-
люция арасындағы өзара байланыс. 
Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволю-
ция негізі. Комбинативтік өзгергіштік, 
мутациялар. Табиғи сұрыпталу. 
Тіршілік үшін күрес. Гендер дрейфі. 
Популяциялық толқындар

10.2.6.1 - тұқымқуалайтын 
өзгергіштік пен эволюция 
арасындағы өзара байланысты 
түсіндіру;
10.2.6.2 - эволюция үдерісіне əсер 
ететін факторларды талдау

Эволюцияның дəлелдемелері. 
Салыстырмалы-анатомиялық. 
Эмбриологиялық. 
Палеонтологиялық. 
Биогеографиялық. Биохимиялық

10.2.6.3 - эволюцияның 
дəлелдемелерін талдау

Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу 
кезеңдері

10.1.1.1 - Жер бетінде тіршіліктің 
қалыптасу кезеңдерін жəне сызба-
ларын сипаттау

Филогенетикалық шежіре 
ағашы. Кладограммалар. Түсінік 
«Соңғы əмбебап жалпы ата тек». 
Модельдеу «Кладограмма құру».
Филогенетикалық картаның əр 
түрлі формалары. Кладограммалар 
мен филогенетикалық ағаш тардың 
айырмашылығы. Кладограммалар 
мен филоге нетикалық ағаштардың 
эволюциялық маңызы

10.1.1.2 - филогенетикалық кар-
таларды (кладограммалар мен 
филогенетикалық ағаштарды) құру 
жəне түсіндіріп беру
10.1.1.3 - əр алуан филогенетикалық 
карталардың (кладограммалар 
мен филогенетикалық ағаштар) 
принциптерін салыстыру

Түр түзілудің тəсілдері. Түр 
түзілудің механизмі. Түр 
түзілудің оқшаулаушы механизмі. 
Түртүзілудегі репро дуктивті 
оқшаулану. Полиплоидия жəне 
гибридизация

10.2.6.4 - түр түзілудің тəсілдерін 
атау;
10.2.6.5 - түр түзілудің негізгі 
механизмдерін жіктеу

Селекция əдістері арқылы ауыл 
шаруашылық өсімдіктері мен 
жануарлардың қолтұқымдарын 
жақсарту тəсілдері. Гибридизация 
(будандастыру). Полиплоидия. 
Жасанды мутагенез

10.2.5.1 - селекция əдістері арқылы 
ауыл шаруашылық өсімдіктері мен 
жануарлардың қолтұқымдарын 
жақсарту тəсілдердің зерттеу

Антропогенез кезеңдері. 
Проантроптар. Архантроптар. 
Палеоантроптар. Неоантроптар

10.2.6.6 - антропогенездің 
кезеңдерін атау

4-тоқсан
Координация 
жəне реттеу

Жүйке жасушаларының 
құрылысы. Мембраналық потен-
циал. Əрекет потенциалы. Əрекет 
потенциалы-ның инициациясы мен 
трансмиссия-сы. Нейронның аксон 
бойымен қозудың берілуі

10.1.7.1 - миеленденген нейрон 
аксонында əрекет потенциалының 
инициациясы мен трансмиссиясын 
сипаттау жəне түсіндіру

Рефрактерлық кезең мен оның 
маңызы. Миелинденген нейрондар-
дың артықшылығы. Миелинденген 
жəне миелинденбеген нейрондар-
ды салыстыру

10.1.7.2 - рефрактерлық кезең 
мен миелин қабығының маңызын 
түсіндіру 

Орталық жүйке жүйесінің 
құрылысы. Мидың құрылысы мен 
қызметтері. Жұлынның құрылысы 
мен

10.1.7.3 - жұлын мен мидың 
құрылысы мен қызметтерін оқып 
білу 

Механорецепторлардың түрлері. 
Пачини денешігі мысалында 
рецепторлардың тітіркендіргіштің 
өзгерісіне жауап беру реакциясы

10.1.7.4 - механорецепторлардың 
тітіркендіргіштің өзгерісіне жауап 
беруін (Пачини денешігі) сипаттау

Холинергиялық синапстың құрылы-
сы мен қызметі ара сындағы бай-
ланыс. Холинергиялық синапстың 
мысалында синапстық берілудің 
механизмі

10.1.7.5 - холинергиялық синапстың 
құрылысы мен қызметі арасындағы 
байланысты орнату

Қозғалыс Көлденең жолақты бұлшықет 
ұлпаларының құрылысы. 
Миофибрилла құрылымы (аймақ, 
дисклер, саркомерлер, актин, 
миозин)

10.1.6.1 - көлденең жолақты 
бұлшықеттердің ультрақұрылымын 
зерттеу

Бұлшықет талшықтарының жи-
ырылу механизмі. Бұлшықет 
талшығының Т-жүйесі

10.1.6.2 - бұлшықеттің жиырылу 
механизмін түсіндіру

Жылдам жəне баяу жиырыла-
тын бұлшықет талшықтарының 
ортақ қасиеттерін, орналасуы мен 
құрылысы. Актинге қатысты қаңқа 
бұлшықет ұлпаларының түрлер

10.1.6.3 - жылдам жəне баяу жи-
ырылатын бұлшықет талшық-
тарының ортақ қасиеттерін, орнала-
суы мен құрылысының байланысын 
орналастыру 

Биомедицина 
жəне биоинфор 
Матика

Биомеханиканы робототехникада 
қолдану. Инженерлік биомеха-
ника (экзоқаңқа, робототехни-
ка). Медициналық биомеханика 
(протездеу). Эргометриялық 
биомеханика(оптимизация).
Модельдеу «Жердегі тірі ағзалар 
қозғалысының биомеханикасын 
зерттеу»

10.4.4.1 - биомеханиканы робото-
техникада қолдалынуын зерттеу

Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек 
автоматиясының механизмі. 
Жүректегі қозудың өту жылдамды-
ғы. Жүрек бұлшықеттерінің 
жиырылғыштығы. Электрокардио-
графия, оның диагностикалық 
маңызы. Модельдеу « Жүректе 
өтетін электрлік үрдісті зерттеу»

10.4.4.2 - электрокардиограмманы 
қолдана отырып жүрек автоматиясы 
механизмін түсіндіру

БиотехнолоГия Микроағзаларды өндірісте, 
ауыл шаруашылығында, меди-
цинада, тұрмыста қолданудың 
артықшылықтары мен кемшіліктері

10.4.3.1 биотехнологияда 
қолданылатын тірі ағзалардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін 
талқылау

Полимеразды тізбекті реакцияны 
қолдану. Медициналық диагно-
сти-калауда, əкелікті негіздеуде, 
тұлға-ларды дербестендіру 
медицинасын-да, гендерді клон-
дауда, дезоксири-бонуклеин 
қышқылысеквенирлеуде мута-
генезде полимеразды тізбекті 
реакцияның маңызы

10.4.3.2 - полимеразды тізбекті 
реакцияның таксономияда, ме-
дицинада мен криминалистикада 
жəне,маңызын сипаттау

Гендік -инженериялық манипуля-
циялаудың кезеңдері. Гендік 
инженерияның маңызы

10.4.3.3 - гендік-инженериялық 
манипуляциялаудың кезеңдерін 
түсіндіру

Гендік модификацияланған 
ағзаларды қолданудың оң жəне 
теріс тұстары. Гендік модификация-
ланған ағзаларды қолданудың 
этикалық сұрақтары

10.4.3.4 - гендік модификацияланған 
ағзаларды қолданудың этикалық 
сұрақтарын талқылау

2) 11-сынып:

Тараулар Тақырыптар Оқыту мақсаттары
1-тоқсан

Молеку
лярлық био-
логия жəне 
биохимия

Антиденелердің құрылысы мен құры-
лымы. Антиденелердің арнайылығы 
(белсенді орталығының). Антиген мен 
антидененің əрекеттесуі

11.4.1.1 - антиген мен антидененің 
əрекеттесуін түсіндіру 

Фермент пен субстраттың өзара 
əрекет-тесуі. Ферментативті ката-
лизде белсен-ді орталықтың ролі. 
Фишердің теория-сы. Ферменттердің 
иммобилизациясы. Зертханалық 
жұмыс «Иммобилизация-лаудың 
ферменттердің белсенділігіне əсерін 
зерттеу»

11.4.1.2 - фермент-субстрат 
комплексінің түзілу механизмін 
түсіндіру

Ферменттердің бəсекелес жəне бəсеке-
лес емес ингибирленуі. Ферменттердің 
белсенділігін реттеу. Дəрілік препарат-
тар мен ауыр металдар иондарының 
ферменттердің белсенділігіне əсері. 
Зертханалық жұмыс «Активаторлар 
мен ингибиторлардың ферменттік 
реакцияның жылдамдығына əсерін 
зерттеу»

11.4.1.3 - ферменттердің 
бəсекелес жəне бəсекелес емес 
ингибирленуін салыстыру

Транскрипция. Пре-мрибонуклеин 
қышқылыпосттранскрипциялық моди-
фикациясы. Трансляцияның кезеңдері

11.4.1.4 - нəруыз биосинтезі 
үдерісіндегі транскрипция мен 
трансляцияны сипаттау

Генетикалық кодтың қасиеттері: 
үшөрімділігі, көптігі, əмбебаптығы, 
бірін-бірі жаппайтындығы

11.4.1.5 - генетикалық кодтың 
қасиеттерін түсіндіру

Қоректену Хлоропластың құрылымдық компо-
ненттері жəне олардың қызметтері. 
Фотосинтездің пигменттері. Rf мəні. 
Зертханалық жұмыс «Əртүрлі өсімдік 
жасушаларында фотосинтездеуші 
пигменттердің болуын зерттеу»

11.1.2.1 - хлоропласттың 
құрылымы мен қызметі арасындағы 
өзара байланысты орнату

Фотосинтездің жарық кезеңі. 
Фотофосфорлану 

11.1.2.2 - фотосинтездің жарық 
кезеңінде өтетін үдерістерді 
түсіндіру

Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин 
циклі

11.1.2.3 - фотосинтездің қараңғы 
кезеңінде өтетін үдерістерді 
түсіндіру

 С3 жəне С4 өсімдіктер жапырақтары-
ның анатомиясы. Мезофилл жасушала-
рында көмірқышқыл газын фиксация-
лаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл 
газының акцепторлары. Зертханалық 
жұмыс «С3 жəне С4 өсімдіктер 
жапырақтарының мезофилін микропре-
параттар арқылы зерттеу»

11.1.2.4 - С3 жəне С4 өсімдіктердегі 
көміртекті тұту (фиксация) жолда-
рын оқып білу

Фотосинтездің жылдамдығына əсер 
ететін факторлар. Фотосинтездің 
шектеуші факторлары: жарық толқыны-
ның ұзындығы мен жарық интенсивті-
лігі, көмірқышқыл газының концентра-
циясы, температура. Зертханалық 
жұмыс «Шектеуші факторлардың 
фотосинтездің интенсивтілігіне əсерін 
зерттеу»

11.1.2.5 - фотосинтездің шектеуші 
факторларын зерттеу жəне 
түсіндіру

Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосин-
тез үдерістерін салыстыру

11.1.2.6 - фотосинтез жəне хемо-
синтез үдерістерінің ерекшеліктерін 
салыстыру

Заттардың 
тасымалда-
нуы

Өсімдіктердегі заттар 
транслокациясының механизмі

11.1.3.1 - өсімдіктердегі заттар 
транслокациясы механизмін 
түсіндіру

Заттар тасымалдануының симпласттық, 
апопласттық, вакуолярлық жолдары 
жəне олардың маңызы

11.1.3.2 - заттар тасымалданудың 
симпласттық, апопласттық, 
вакуолярлық жолдарының мəнін 
түсіндіру 

Жасуша мембранасы арқылы заттар 
тасымалдануының типтері

11.1.3.3 - жасуша мембранасы 
арқылы заттар тасымалының əр 
түрлі типтерінің механизмдерін 
түсіндіру

Натрий-калий сорғысы белсенді тасы-
мал механизмінің мысалы ретінде

11.1.3.4 - натрий-калий сорғысы 
мысалында белсенді тасымалды 
түсіндіру 

Мембраналық потенциалды сақтаудағы 
белсенді тасымалдың ролі

11.1.3.5 - мембраналық потенциал-
ды сақтаудағы активті тасымалдың 
маңызын анықтау 

Су потенциалы. Зертханалық 
жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз 
ерітінділеріндегі жасушалардың су по-
тенциалын анықтау»

11.1.3.6 - түрлі концентрациялы тұз 
ерітінділеріндегі жасушалардың су 
потенциалын зерттеу 

2-тоқсан
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Биологиядағы басқару жүйесі. «Басқару 
жүйесі» ұғымы. Басқару жүйесінің 
негізгі компоненттері. Температураның/
көмірқышқыл газының/оттегі газының 
деңгейлерінің реттелуі мысалында кері 
байланыс принципі

11.1.7.1 - биологиядағы басқару 
жүйесін сипаттау

Мембраналық рецепторлар арқылы 
гормондық сигналдардың берілуі. 
Инсулин мен эстроген мысалдарында 
гормондардың нысана-жасушаларға 
əсер ету механизмі

11.1.7.2 - гормондардың əсер ету 
механизмін түсіндіру

Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың 
өсімдіктерге əсер ету механизмі. Ауксин 
мен гибериллиннің əсері. Зертханалық 
жұмыс «Ауксиннің тамырдың өсуіне 
ықпал етуі»

11.1.7.3 - өсімдіктердің өсуіне 
стимуляторлардың (өсіргіш заттар) 
əсер ету механизмін зерттеу

Көбею Гаметогенез. Адам гаметогенезінің 
сатылары 

11.2.1.1 - адам гаметогенезінің сыз-
басын талдау

Сперматогенез бен оогенездің 
айырмашылықтары. Сперматогенез 
бен оогенезді салыстыру

11.2.1.2 - сперматогенез бен 
оогенездің айырмашылығын 
түсіндіру 

Өсу жəне 
даму 

Бағаналы жасушалар ұғымы жəне 
олардың қасиеттері (қайта жаңаруы, 
жіктелуі). Бағаналы жасушалардың 
түрлері: эмбрионалды жəне 
соматикалық. Практикада қолданылуы. 
Этикалық аспектісі

11.2.3.1 - бағаналы жасушалардың 
мамандану үдерісін жəне олардың 
практикалық қолданылуын 
түсіндіру

Тұқым
Қуалау-

шылық пен 
өзгергіштік 
заңды-
лықтары

Дезоксирибонуклеинқышқылының 
кездейсоқмутациясы. Репликацияның, 
репарацияның, рекомбинацияныңгенет
икалықүдерістердіңқателері

11.2.4.1 - мутациялардың 
дезоксирибонуклеинқышқылы
репарациясы, дезоксирибонуклеин 
қышқылы рекомбинациясы, дезок-
сирибонуклеин қышқылы
 репликациясы арасындағы байла-
нысын табу

Белгілердің тұқым қуалауының 
нақтылығын талдаудың статистикалық 
əдістері (χ² критерий, t-критерий). 
Зертханалық жұмыс «Белгілердің 
тұқым қуалауының нақтылығын талдау»

11.2.4.2 - белгілердің 
тұқымқуалауының нақтылығын 
талдауда статистикалық əдістерді 
қолдану (t-критерий, χ² критерий) 

 «Адам геномы» жобасы. Адамның 
геномдық ДНҚ-ін секвенирлеу. Жоба 
аясында жүргізілген зерттеулердің 
маңызы

11.2.4.3 - «Адам геномы» 
жобасының маңызын талқылау

3-тоқсан
Жасушалық 
биология

Жасушалардың негізгі компоненттерін 
анықтау. Зертханалық жұмыс 
«Жасушалардың негізгі компоненттерін 
микрофотографиялар қолданып си-
паттау»

11.4.2.1 - микрофотография 
қолданып жасушалардың негізгі 
компоненттерін анықтау жəне 
сипаттау

Органелдердің сызықтық ұлғаюын 
есептеу. Оптикалық жəне электрон-
ды микроскоптардың үлкейту жəне 
айқындау мүмкіндіктері арасындағы 
айырмашылықтар. Окулярмикрометр 
мен объективмикрометрді 
жасушалардың мөлшерін есепте-
уде қолдану.Зертханалық жұмыс 
«Микрометр мен объективмикрометрді 
жасушалардың нақты мөлшерін 
анықтауға қолдану»

11.4.2.2 - жасушалардың нақты 
мөлшерін анықтау 

Би
от
ех
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Микробиологиялық зерттеулердің 
кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс 
жасағандағы дезинфекциялау 
жəне стерильдеу əдістері. Қоректік 
орталардың түрлері жəне оларды 
əзірлеу. Қоректік орталарға себу 
тəсілдері мен техникасы. Инкубация. 
Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды 
өнімдердің түрлі қоректік ортадағы 
микрофлорасын зерттеу»

11.4.3.1 - микробиологиялық зерт-
теу кезеңдерін сипаттау жəне 
түсіндіру

Грамм оң жəне грамм теріс бак-
териялар жəне олардың құрылыс 
ерекшеліктері. Өкілдері. Зертханалық 
жұмыс «Бактерияларды Грамм əдісі 
бойынша бояу»

11.4.3.2 -грамм оң жəне грамм 
теріс бактерияларды зерттеу

«Рекомбинантты дезоксирибонукле-
ин қышқылы» ұғымы. Рекомбинантты 
дезоксирибонуклеин қышқылы алу 
тəсілдері. Рекомбинантты дезоксири-
бонуклеин қышқылының қолданылуы. 
Плазмиданың қасиеттері жəне олардың 
генетикалық клондауда қолданылуы. 
«Клондау» ұғымы

11.4.3.3 - рекомбинантты дезок-
сирибонуклеин қышқылы алу 
тəсілдерін түсіндіру

Ағзаларды клондау тəсілдері 11.4.3.4 - ағзаларды клондау 
тəсілдерін түсіндіру 

«Микроклоналды көбею» ұғымы. 
Өсімдіктерді микроклоналды көбейтудің 
кезеңдері мен əдістері. Маңызы

11.4.3.5 - өсімдіктерді микрокло-
налды көбейту тəсілін сипаттау

Ферменттердің медицинада, химияда 
жəне өнеркəсіпте қолданылуы

11.4.3.6 - ферменттерді медицина-
да, өнеркəсіпте қолдану мүмкіндігін 
талқылау
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Электромагниттік жəне дыбыс 
толқындарының адам ағзасына əсер 
ету ерекшеліктері

11.4.4.1 - электромагниттік жəне 
дыбыс толқындарының адам 
ағзасына əсерін түсіндіру 

«Эпигенетика» ұғымы. Эпигенетика ту-
ралы жалпы түсініктер. Эпигенетиканың 
молекулярлық негіздері. Адамдағы 
эпигенетикалық салдарлар. 
Эпигенетика жəне эпигеномика. дезок-
сирибонуклеин қышқылың метилденуі.

11.4.4.2 - гендердің реттілігін 
бұзбайтын, гендерді реттеудің 
механизмін зерттеудегі 
эпигенетиканың маңызын түсіндіру

«Биоинформатика» ұғымы. 
Биоинформатиканың құралдарын зерт-
теулерге қолдану. 

11.4.4.3 - биоинформатиканың 
ролін сипаттау

Экстракорпоральды ұрықтандыру 
əдісі жəне оның маңызы. 
Экстракорпоральды ұрықтандырудың 
этикалық аспектілері

11.4.4.4 -экстракорпоральды 
ұрықтандыру əдісінің маңызын 
түсіндіру

Моноклоналды антиденелердің 
маңызы. Моноклоналды 
антиденелердің өндірісі. Моноклоналды 
антиденелер көмегімен ауруларды диа-
гностикалау жəне емдеу

11.4.4.5 - ауруларды диагностика-
лау жəне емдеуде моноклоналды 
антиденелерді қолдануды түсіндіру

4-тоқсан
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Экологиялық пирамидалар. 
Трофикалық деңгейлер. Қарым-
қатынас түрлері. Модельдеу 
«Қоректік тізбектерде энергияның 
тасымалдануының сызбасын 
құрастыру». Экологиялық жағдайлар 
мен экологиялық есептер шешу

11.3.1.1 - экологиялық пирамида 
ережесін түсіндіру;
11.3.1.2 - экожүйелердегі 
трофикалық деңгейлердің сызба-
сын құрастыру

Түрлердің алуантүрлілігі. Харди - 
Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік 
заңы. Сирек кездесетін жəне жой-
ылып бара жатқан өсімдіктер мен 
жануарлардың түрлерін қорғау. 

11.3.1.3 - экожүйенің алуан түрлілігі 
мен тұрақтылығы арасындағы 
өзара байланысты орнату

Жергілікті экожүйедегі ағзалардың 
саны мен таралуын анықтауда түрлі 
статистикалық əдістерді қолдану. 
Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлі-
лігін анықтауда кездейсоқ іріктеу 
əдісінің маңызы. Зертханалық 
жұмыс «Талдаудың статистикалық 
əдістерін қолдану арқылы өз регионы 
экожүйесінің жағдайын анықтау»

11.3.1.4 - өз аймақтың экожүйесін 
статистикалық талдау əдістерін 
(Стьюденттің t-критерийі, χ2-
критерий) қолданып зерттеу

Экология 
жəне адам 
іс-əрекетінің 
қоршаған 
ортаға əсері

Ғаламдық жылыну: себептері, салдар-
лары жəне шешу жолдары. Модельдеу 
«Климаттың ғаламдық жылынуын 
компьютерлік модельдеу»

11.3.2.1 - мүмкін болатын 
климаттың жаһандық жылыну сал-
дарын болжау

Қазақстанның экологиялық проблема-
лары жəне оларды шешу жолдары 

11.3.2.2 - Қазақстанның 
экологиялық проблемаларын оқып 
білу жəне шешу жолдарын ұсыну.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі 
№352 бұйрығына 197-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 

бұйрығына 415-қосымша 

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған «Биология» 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. «Биология» оқу пəнінің мақсаты – білім алушылардың заман талаптарына сай білімдері 
мен біліктерін дамыту; өмірдің мəнін, дамуын, оның түрлі ұйымдасу деңгейлерінде көрініс 
табуын түсіну; өмірдің ең басты құндылық ретіндегі маңызын түсінетін жан-жақты дамыған 
тұлғаны дайындау. 

3. Оқу пəнінің міндеттері:
1) табиғаттың даму заңдарын түсінуге негізделе отырып, адамның табиғаттағы рөлін 

анықтайтын маңызды биологиялық білімдер мен біліктер ауқымын кеңейту; 
2) табиғаттың даму жəне тіршілігін жалғастыру заңдарын жаңа білімдерді алу, оларды ары 

қарай дамыту жəне тереңдету негізі жəне құралы ретінде пайдалану;
3) жүйені меңгеру барысында ғылым білім мен дүниетаным негіздерін; шығармашылық 

дербестік пен сын тұрғысынан ойлау қабілетін; зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру;
4) əдеп мəселелерімен жəне қоғамның əлеуметтік өмірі мен еңбек əрекетіне тікелей 

қатысумен байланысты қоршаған шынайылықта еркін бағдарлануға мүмкіндік беретін, баста-
машыл тұлғаның қасиеттерін дамыту;

5) білім алушылардың білім алуды жəне өздігінен білім алуды жалғастыруы үшін қажетті 
зияткерлік біліктерді дамыту.

2-тарау. «Биология» оқу пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Биология» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 10-сыныпта – аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат; 
2) 11-сыныпта – аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат.
5. Оқу пəнінің мазмұны 4 бөлімді қамтиды:
1) тірі ағзалардың көптүрлілігі, құрылымы мен қызметтері;
2) көбею, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік. Эволюциялық даму;
3) ағза мен қоршаған орта;
4) қолданбалы кіріктірілген ғылымдар.
6. «Тірі ағзалардың көптүрлілігі, құрылымы мен қызметтері» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады:
1) тірі ағзалардың көптүрлілігі;
2) қоректену:
3) заттардың тасымалдануы;
4) тыныс алу; 
5) бөліп шығару;
6) қозғалыс; 
7) координация жəне реттелу. 
7. «Көбею, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік. Эволюциялық даму» бөлімі келесі бөлімше-

лерден тұрады:
1) көбею;
2) жасушалық айналым;
3) өсу жəне даму;
4) тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары;
5) селекция негіздері;
6) эволюциялық даму.
8. «Ағза мен қоршаған орта» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) биосфера, экожүйе, популяция;
2) адам қызметінің қоршаған ортаға əсері.
9. «Қолданбалы кіріктірілген ғылымдар» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) молекулалық биология мен биохимия;
2) жасушалық биология;
3) микробиология жəне биотехнология;
4) биомедицина жəне биоинформатика.
10.Биология пəнінің 10-сыныпқа арналған базалық білім мазмұны келесі тараулардан 

тұрады:
1) «Тірі ағзалардың əртүрлілігі». Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. Филогене-

тикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Түсінік «Соңғы əмбебап жалпы ата тек». Модельдеу 
«Кладограмма құру». Филогенетикалық картның əр түрлі формалары. Кладограммалар мен 
филогенетикалық ағаштардың айырмашылығы. Кладограммалар мен филогенетикалық 
ағаштардың эволюциялық маңызы.

2) «Қоректену». Ферменттер белсенділігіне əсер ететін факторлар мен жағдайлар: рН; 
температура; субстрат концентрациясы, фермент ингибитор жəне активатор;

Зертханалық жұмыс «Ферменттер белсенділігіне əр түрлі жағдайлардың əсері».
3) «Заттардың тасымалдануы». Адам гемоглобині мен миоглобинінің құрылысы мен қызметі. 

Адам гемоглобині мен миоглобині үшін оттектің диссоциациялануының қисық сызығы. Беттік 

аудан мөлшерінің көлемге қатынасының диффузия жылдамдығына əсері. Эритроцит жасу-
шасы беттік аудан мөлшерінің, көлемге қатынасының маңызы; 

Зертханалық жұмыс «Жасушаның беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасын анықтау». 
4) Пассивті тасымалдау механизмі:қарапайым тасымал, мембраналық каналдар арқылы 

диффузия, жеңілдетілген диффузия.
5) «Тыныс алу». Аденозинүшфосфаттың (АТФ) құрылысы мен қызметі. Аденозинүшфос-

фаттың синтезі: глюкозаның анаэробты жəне аэробты ыдырау кезеңдері. Метаболизм түрлері. 
Энергетикалық алмасу кезеңдері. Митохондрияның құрылымы мен қызметтері. Митохондрия 
құрылымдары мен жасушалық тынысалу үдерістерінің өзара байланысы. Кребс циклі. Циклдің 
негізгі жəне аралық қосылыстары мен реакцияның соңғы өнімдері. Электрондық-тасымалдау 
тізбегі. Биологиялық жүйелер үшін маңызы.

6) «Бөліп шығару». Абсорбция жəне реабсорбция. Зəрдің түзілуі. Су мөлшерін реттеу. 
Нысана мүшелер. Əсер ету эффектсі. Гипофункция. Гиперфункция. Адам денесіндегі қан мен 
басқа сұйықтықтарды жасанды тазарту. Диализ əсерінің себептері. Диализ əдістері: перитоне-
альды, гемодиализ. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Диализ жəне бүйрек трансплан-тациясы. 
Артықшылықтары мен кемшіліктері.

7) «Қозғалыс». Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы. Миофибрилла 
құрылымы (аймақ, дисклер, саркомерлер, актин, миозин). Бұлшықет талшықтарының жиыры-
лу механизмі. Бұлшықет талшығының Т-жүйесі. Жылдам жəне баяу жиырылатын бұлшықет 
талшықтарының ортақ қасиеттерін, орналасуы мен құрылысы. Актинге қатысты қаңқа бұлшықет 
ұлпаларының түрлері. 

8) «Координация жəне реттеу». Жүйке жасушаларының құрылысы. Мембраналық потенци-
ал. Əрекет потенциалы. Əрекет потенциалының инициациясы мен трансмиссиясы. Нейронның 
аксон бойымен қозудың берілуі. Рефрактерлық кезең мен оның маңызы. Миелинденген 
нейрондардың артықшылығы. Миелинденген жəне миелинденбеген нейрондарды салы-
стыру. Орталық жүйке жүйесінің құрылысы. Мидың құрылысы мен қызметтері. Жұлынның 
құрылысы мен. Механорецепторлардың түрлері. Пачини денешігі мысалында рецепторлардың 
тітіркендіргіштің өзгерісіне жауап беру реакциясы. Холинергиялық синапстың құрылысы мен 
қызметі арасындағы байланыс. Холинергиялық синапстың мысалында синапстық берілудің 
механизмі.

9) «Жасушалық цикл». Митоз. Жасушада митоздың əр түрлі кезеңдерінде жүретін үрдістер.
Зертханалық жұмыс «пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік 

деңгейін анықтау». 
10) Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдері. 

Өсімдіктердегі спорогенез жəне гаметогенез. Онкологиялық жаңатүзілулердің пайда болуы. 
Обыралды жағдайлардың туындауына əсер етуші факторлар. Қартаю. Қартаю үрдісі тура-
лы теориялар.

11) «Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары». Модификациялық өзгергіштік. 
Белгілердің өзгеруіндегі вариациялық қатарлар.

Зертханалық жұмыс «Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған модификациялық 
өзгергіштікті зерттеу». 

12) Белгілердің тұқымқуалауындағы цитологиялық негіздер. Дигибридті будандасты-
ру кезіндегі хромосомалардың тəуелсіз ажырауы. Жынысқа тіркес тқұым қуалау. Көптік 
аллельділік;

Есептер шығару. 
13) Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Кроссинговер нəтижесінде белгілердің 

тұқымқуалау заңдылықтарының бұзылуы. Аллельді жəне аллельді емес гендердің өзара 
əрекеттесуі. Эпистаз. Комплиментарлық. Полимерия. Хуго де Фризадің мутация теориясы. 
Кенеттен жəне индуцияланған мутация. Нүктелік, хромосомалық, геномдық, ядролық жəне 
цитоплазмалық мутациялар. Модельдеу «Адам хромосомасы жиынтығынан кариограмм құру. 
Геномдық мутацияны оқып білу». Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты адамның 
хромосомдық аурулары. 

14) «Селекция негіздері». Селекция əдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері 
мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тəсілдері. Гибридизация (будандастыру). 
Полиплоидия. Жасанды мутагенез.

15) «Эволюциялық даму». Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы 
өзара байланыс. Тұқымқуалайтын өзгергіштік – эволюция негізі. Комбинативтік өзгергіштік, 
мутациялар. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес. Гендер дрейфі. Популяциялық 
толқындар. Эволюцияның дəлелдемелері. Салыстырмалы-анатомиялық. Эмбриологиялық. 
Палеонтологиялық. Биогеографиялық. Биохимиялық. Түр түзілудің тəсілдері. Түр түзілудің 
механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі. Түртүзілудегі репродуктивті оқшаулану. 
Полиплоидия жəне гибридизация. Антропогенез кезеңдері. Проантроптар. Архантроптар. 
Палеоантроптар. Неоантроптар.

16) «Молекулалық биология жəне биохимия». Жердегі тіршілік үшін судың маңызы. 
Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер. Химиялық құрылымы. 
Көмірсулардың қасиеті жəне қызметтері. Редуцирленетін жəне редуцирленбейтін қанттар. 

Зертханалық жұмыс «Редуцирленетін жəне редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру 
қабілетін зерттеу». 

17) Липидтердің құрылымдық компонентері. Майлардың химиялық құрылысы мен 
қызметтері. Нəруыздарды құрамы (жай, күрделі) жəне қызметі бойынша жіктеу. Нəруыздардың 
құрылымдық деңгейлері мен құрылысы. Нəруыз денатурациясы мен ренатурациясы;

 Зертханалық жұмыс «Нəруыздардың құрылымына əр түрлі жағдайлардың əсері (тем-
пература, pH)». 

18) Биологиялық нысандарда нəруыздың болуы;
Зертханалық жұмыс «биологиялық нысандарда нəруыздың болуын анықтау». 
19) Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) құрылысы. Дезоксирибонуклеин қышқылы 

құрылымы (бірінші жəне екінші реттік). Дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының қызметі. 
Репликация механизмі. Дезоксирибонуклеин қышқылы. Мезелсон мен Сталь тəжірибесі. 
Чаргафф ережесі. Рибонуклеин қышқылы (РНҚ) молекуласының құрылысы мен қызметтері. 
Матрицалық рибонуклеин қышқылы. Рибосомалық рибонуклеин қышқылы. Транспорттық рибо-
нуклеин қышқылы. Рибонуклеин қышқылы жəне дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары 
құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

20) «Жасушалық биология». Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің 
ерекшеліктері. Жасушаның негізгі компоненттері: жасуша қабырғасы, плазмалық мембрана, 
цитоплазма жəне оның органоидтары (мембранасыз, бірмембраналы жəне қосмембраналы). 
Ядро. Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Жасуша мембранасының құрылымы, 
қасиеттері жəне қызметтері арасындағы байланыс. Жасуша мембранасының сұйық кри-
сталды моделі. Мембраналық нəруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, 
гликолипидтердің, холестеролдың қызметі. 

Зертханалық жұмыс «Жасуша мембранасына əр түрлі жағдайлардың əсері».
21) Бактерия, саңырауқұлақ, өсімдік жəне жануар жасушаларының құрылым ерекшеліктері 

мен қызметтері.
22) «Биотехнология». Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, 

тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Полимеразды тізбекті реакцияны 
қолдану. Медициналық диагностикалауда, əкелікті негіздеуде, тұлғаларды дербестендіру 
медицинасында, гендерді клондауда, дезоксирибонуклеин қышқылы секвенирлеуде мутаге-
незде полимеразды тізбекті реакцияның маңызы. Гендік-инженериялық манипуляциялаудың 
кезеңдері. Гендік инженерияның маңызы. Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың 
оң жəне теріс тұстары. Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың этикалық сұрақтары.

23) «Биомедицина жəне биоинформатика». Биомеханиканы робототехникада қолдану. 
Инженерлік биомеханика (экзоқаңқа, робототехника). Медициналық биомеханика (про-
тездеу). Эргометриялық биомеханика (оптимизация). Модельдеу «Жердегі тірі ағзалар 
қозғалысының биомеханикасын зерттеу». Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматиясының 
механизмі. Жүректегі қозудың өту жылдамдығы. Жүрек бұлшықеттерінің жиырылғыштығы. 
Электрокардиография, оның диагностикалық маңызы. Модельдеу « Жүректе өтетін электрлік 
үрдісті зерттеу».

11. Биология пəнінің 11-сыныпқа арналған базалық білім мазмұны келесі тараулардан 
тұрады:

1) «Қоректену». Хлоропластың құрылымдық компоненттері жəне олардың қызметтері. 
Фотосинтездің пигменттері. Rf мəні. 

Зертханалық жұмыс «Əртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің 
болуын зерттеу». 

2) Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану. Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин 
циклі. С3 жəне С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы. Мезофилл жасушаларында 
көмірқышқыл газын фиксациялаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл газының акцепторлары. 

Зертханалық жұмыс «С3 жəне С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепарат-
тар арқылы зерттеу». 

3) Фотосинтездің жылдамдығына əсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші фак-
торлары: жарық толқынының ұзындығы мен жарық интенсивтілігі, көмірқышқыл газының 
концентрациясы, температура.

Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне əсерін 
зерттеу». 

4) Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру.
5) «Заттардың тасымалдануы». Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі. 

Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары жəне олардың 
маңызы. Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері. Натрий-калий 
сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде. Мембраналық потенциалды 
сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі. Су потенциалы. 

Зертханалық жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су по-
тенциалын анықтау».

6) «Координация жəне реттелу». Биологиядағы басқару жүйесі. «Басқару жүйесі» ұғымы. 
Басқару жүйесінің негізгі компоненттері. Температураның/көмірқышқыл газының/оттегі газының 
деңгейлерінің реттелуі мысалында кері байланыс принципі. Мембраналық рецепторлар арқылы 
гормондық сигналдардың берілуі. Инсулин мен эстроген мысалдарында гормондардың нысана-
жасушаларға əсер ету механизмі. Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге əсер ету 
механизмі. Ауксин мен гибериллиннің əсері. 

Зертханалық жұмыс «Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал етуі». 
7) «Көбею». Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары. Сперматогенез бен оогенездің 

айырмашылықтары. Сперматогенез бен оогенезді салыстыру. 
8) «Өсу жəне даму». Бағаналы жасушалар ұғымы жəне олардың қасиеттері (қайта жаңаруы, 

жіктелуі). Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды жəне соматикалық. Практикада 
қолданылуы. Этикалық аспектісі.

9) «Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары». Дезоксирибонуклеин қышқылының 
кездейсоқ мутациясы. Репликацияның, репарацияның, рекомбинацияның генетикалық 
үдерістердің қателері. Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың статистикалық 
əдістері (χ² критерий, t-критерий);

Зертханалық жұмыс «Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдау». 
10) «Адам геномы» жобасы. Адамның геномдық дезоксирибонуклеин қышқылын секве-

нирлеу. Жоба аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы.
11) «Биосфера, экожүйе, популяция». Экологиялық пирамидалар. Трофикалық деңгейлер. 

Қарым-қатынас түрлері. Модельдеу «Қоректік тізбектерде энергияның тасымалдануының 
сызбасын құрастыру».

Экологиялық жағдайлар мен экологиялық есептер шешу. 
12) Түрлердің алуан түрлілігі. Харди - Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы. Сирек 

кездесетін жəне жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін қорғау. Жергілікті 
экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық əдістерді қолдану. 
Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлі-лігін анықтауда кездейсоқ іріктеу əдісінің маңызы; 

Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық əдістерін қолдану арқылы өз регионы 
экожүйесінің жағдайын анықтау».

13) «Экология жəне адам іс-əрекетінің қоршаған ортаға əсері». Ғаламдық жылыну: 
себептері, салдарлары жəне шешу жолдары. Модельдеу «Климаттың ғаламдық жылынуын 
компьютерлік модельдеу». Қазақстанның экологиялық проблемалары жəне оларды шешу 
жолдары.

14) «Молекулярлық биология жəне биохимия». Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. 
Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының). Антиген мен антидененің əрекеттесуі. 
Фермент пен субстраттың өзара əрекеттесуі. Ферментативті катализде белсенді орталықтың 
ролі. Фишердің теориясы. Ферменттердің иммобилизациясы;

Зертханалық жұмыс «Иммобилизациялаудың ферменттердің белсенділігіне əсерін 
зерттеу».

15) Ферменттердің бəсекелес жəне бəсекелес емес ингибирленуі. Ферменттердің 
белсенділігін реттеу. Дəрілік препараттар мен ауыр металдар иондарының ферменттердің 
белсенділігіне əсері; 

Зертханалық жұмыс «Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік реакцияның 
жылдамдығына əсерін зерттеу». 

16) Транскрипция. Пре-м рибонуклеин қышқылы посттранскрипциялық модификациясы. 
Трансляцияның кезеңдері. Генетикалық кодтың қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, əмбебаптығы, 
бірін-бірі жаппайтындығы.

17)«Жасушалық биология». Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау. 
Зертханалық жұмыс «Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар 

қолданып сипаттау». 
18) Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу. Оптикалық жəне электронды микроскоп-

тардың үлкейту жəне айқындау мүмкіндіктері арасындағы айырмашылықтар. Окулярмикрометр 
мен объективмикрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану. Зертханалық жұмыс 
«Микрометр мен объективмикрометрді жасушалардың нақты мөлшерін анықтауға қолдану». 

19) «Биотехнология». Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс 
жасағандағы дезинфекциялау жəне стерильдеу əдістері. Қоректік орталардың түрлері жəне 
оларды əзірлеу. Қоректік орталарға себу тəсілдері мен техникасы. Инкубация;

Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік ортадағы микрофлора-
сын зерттеу». 

20) Грамм оң жəне грамм теріс бактериялар жəне олардың құрылыс ерекшеліктері. Өкілдері;
Зертханалық жұмыс «Бактерияларды Грамм əдісі бойынша бояу».
21) «Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы. Рекомбинантты дезокси-

рибонуклеин қышқылыалу тəсілдері. Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылының 
қолданылуы. Плазмиданың қасиеттері жəне олардың генетикалық клондауда қолданылуы. 
«Клондау» ұғымы. Ағзаларды клондау тəсілдері. «Микроклоналды көбею» ұғымы. Өсімдіктерді 
микроклоналды көбейтудің кезеңдері мен əдістері. Маңызы. Ферменттердің медицинада, хи-
мияда жəне өнеркəсіпте қолданылуы. 

22) «Биомедицина жəне биоинформатика». Электромагниттік жəне дыбыс толқындарының 
адам ағзасына əсер ету ерекшеліктері. «Эпигенетика» ұғымы. Эпигенетика туралы жал-
пы түсініктер. Эпигенетиканың молекулярлық негіздері. Адамдағы эпигенетикалық сал-
дарлар. Эпигенетика жəне эпигеномика. дезоксирибонуклеин қышқылының метилденуі. 
«Биоинформатика» ұғымы. Биоинформатиканың құралдарын зерттеулерге қолдану. 
Экстракорпоральды ұрықтандыру əдісі жəне оның маңызы. Экстракорпоральды 
ұрықтандырудың этикалық аспектілері. Моноклоналды антиденелердің маңызы. Моноклоналды 
антиденелердің өндірісі. Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау 
жəне емдеу.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 
12. Бағдарламада оқыту мақсаттарын пайдалану ыңғайлылығы үшін кодтау енгізілді. Кодта 

бірінші сан сыныпты, екінші жəне үшінші сандар – бөлім мен бөлімшенің, төртінші сан – оқыту 
мақсатының реттік санын білдіреді. Мысалы, 10.1.1.1. кодында «10» - сынып, «1.1» - бірінші 
бөлімнің бірінші бөлімшесі, «1» - оқыту мақсатының реттік саны.

13. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша əр сыныпқа берілген.

Бөлім Бөлімше Оқыту мақсаттары
10-сынып 11-сынып
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1.1 
Тірі 
организм-
дердің 
əртүрлілігі

10.1.1.1 - Жер бетінде 
тіршіліктің қалыптасу 
кезеңдерін жəне сызбаларын 
сипаттау;
10.1.1.2 филогенетикалық 
карталарды (кладограмма-
лар мен филогенетикалық 
ағаштарды) құру жəне (ин-
терпретациялау) түсіндіріп 
беру;
10.1.1.3 əр алуан 
филогенетикалық карталар-
дың (кладограммалар мен 
филогенетикалық ағаштар) 
принциптерін салыстыру

1.2 
Қоректену

10.1.2.1 - əр түрлі жағдай-
лардың (температура, pH, 
субстрат пен ингиби-тор 
концен-трациясы) фермент-
тер белсенділігіне əсерін 
зерттеу

11.1.2.1 - хлоропласттың құрылымы 
мен қызметі арасындағы өзара байла-
нысты орнату;
11.1.2.2 - фотосинтездің жарық 
кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру;
11.1.2.3 - фотосинтездің қараңғы 
кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру;
11.1.2.4 - С3 жəне С4 өсімдіктердегі 
көмір-текті тұту (фиксация) жолдарын 
оқып білу;
11.1.2.5 - фотосинтездің шектеуші фак-
торларын зерттеу жəне түсіндіру;
11.1.2.6 - фотосинтез жəне хемо-
синтез процестерінің ерекшеліктерін 
салыс тыру

1.3 
Заттардың 
тасымал-
дануы

10.1.3.1 - эмбрион мен ере-
сек ағзаның гемо-глобині 
мен миогло-бині үшін 
оттектің диссоциациялануы-
ның қисық сызығын түсіндіру;
10.1.3.2 - беттік ау-
дан мөлшерінің көлемге 
қатынасының мəнін есеп-
теу жəне олардың заттар-
ды тасымалдауға қатысты 
маңызын түсіндіру;
10.1.3.3 - пассивті тасымал-
дау механизмін түсіндіру

11.1.3.1 - өсімдіктердегі заттар трансло-
кация механизмін түсіндіру;
11.1.3.2 - заттар тасымалданудың 
симпласттық, апопласттық, 
вакуолярлық жолдарының мəнін 
түсіндіру;
11.1.3.3 - жасуша мембранасы арқылы 
заттарды тасымалдаудың əр түрлі 
типтерінің механизмдерін түсіндіру;
11.1.3.4 - натрий-калий сорғысы мы-
салында белсенді тасымалды түсіндіру;
11.1.3.5 - мембраналық потенциал-
ды сақтаудағы активті тасымалдың 
маңызын анықтау;
11.1.3.6 - түрлі концентрациялы тұз 
ерітінділеріндегі жасушалардың су по-
тенциалын зерттеу

1.4 
Тыныс алу

10.1.4.1 - 
аденозинүшфосфаттың 
(АТФ) құрылысы мен 
қызметтерін сипаттау;
10.1.4.2 - анаэроб-
ты жəне аэробты ты-
ныс алу барысындағы 
аденозинүшфосфаттың 
синтезін салыстыру;
10.1.4.3 - метоболизмнің 
түрлерін атау;
10.1.4.4 энергетикалық алма-
су кезеңдерін сипаттау;
10.1.4.5 - митохон-
дрия құрылымдары мен 
жасушалық тынысалу 
үдерістерінің өзара байланы-
сты орнату;
10.1.4.6 - Кребс циклін си-
паттау

1.5 
Бөліп 
шығару

10.1.5.1 - зəрдің сүзілу 
(фильтрация) жəне түзілуі 
механизмін түсіндіру;
10.1.5.2 - су мөлшерін 
бақылаудағы 
антидиуретикалық 
гормонның (АДГ) рөлін 
түсіндіру;
10.1.5.3 - диализ механизмін 
түсіндіру;
10.1.5.4 - бүйрек транс-
плантациясы мен диализдің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талқылау

1.6 
Қозғалыс

10.1.6.1 - көлденең 
жолақты бұлшықеттердің 
ультрақұрылымын зерттеу;
10.1.6.2 - бұлшықеттің жиы-
рылу механизмін түсіндіру;
10.1.6.3 - жылдам жəне баяу 
жиырылатын бұлшықет 
талшықтарының ортақ 
қасиеттерін, орналасуы мен 
құрылысының байланысын 
орналастыру

1.7 
Координа-
ция жəне 
реттеу

10.1.7.1 - миеленденген 
нейрон аксонында əрекет 
потенциалының инициаци-
ясы мен трансмиссиясын 
сипаттау жəне түсіндіру;
10.1.7.2 - рефрактерлық 
кезең мен миелин 
қабығының маңызын 
түсіндіру;
10.1.7.3 - жұлын мен мидың 
құрылысы мен қызметтерін 
оқып білу;
10.1.7.4 - 
механорецепторлардың 
тітіркендіргіштің өзгерісіне 
жауап беруін (Пачини 
денешігі) сипаттау;
10.1.7.5 - холинергиялық 
синапстың құрылысы мен 
қызметі арасындағы байла-
нысты орнату

11.1.7.1 - биолгиядағы басқару жүйесін 
сипаттау;
11.1.7.2 - гормондардың əрекет ету 
механизмін түсіндіру;
11.1.7.3 - өсімдіктердің өсуіне 
стимуляторлардың (өсуді тездететін) 
əсер ету механизмін зерттеу
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2.1 
Көбею

11.2.1.1 - адам гаметогенезінің сызба-
сын талдау;
11.2.1.2 - сперматогенез бен оогенездің 
айырмашылығын түсіндіру

2.2 
Жасуша-
лық цикл

10.2.2.1 - дайын микропре-
параттар көмегімен митоз 
фазаларын зерттеу;
10.2.2.2 - өсімдіктер 
мен жануарлардағы 
гаметалардың қалыптасу 
ерекшелігін түсіндіру;
10.2.2.3 - жасушалардың 
бақылауға бағынбайтын 
бөлінуі нəтижесінде обырдың 
түзілуін түсіндіру;
10.2.2.4 - қартаю үдерісін 
түсіндіру

2.3
 Өсу жəне 
даму

11.2.3.1 - бағаналы жасушалардың 
мамандану үдерісін жəне олардың 
практикалық қолданылуын түсіндіру

2.4 
Тұқым 
қуалаушы-
лық пен 
өзгергіштік 
заңдылық-
тары

10.2.4.1 - модификациялық 
өзгергіштіктің 
заңдылықтарын зерттеу;
10.2.4.2 - дигибридті будан-
дастыру, жыныспен тіркес-
кен тұқым қуалау мен көп 
аллельділіктің цитологиялық 
негіздерін есептер шығаруда 
қолдану;
10.2.4.3 - кроссинговер 
нəтиже-сінде белгілердің 
тұқымқуалау заңдылық-
тарының бұзылуын түсіндіру;
10.2.4.4 - аллельді жəне 
аллельді емес гендердің 
өзара əрекеттесуін салы-
стыру;
10.2.4.5 - Хуго де Фриздің 
мутация теориясын, мута-
генез себептер, мутагенез 
себептерін жəне мутация 
түрлерін зерттеу;
10.2.4.6 - хромосомалар 
санының ауытқуымен 
байланысты адамның 
хромосомдық аурула-
рын (аутосомдық жəне 
жыныстық) сипаттау

11.2.4.1 - мутациялардың дезоксирибо-
нуклеин қышқылы репарациясы, дезок-
сирибонуклеин қышқылы рекомбина-
циясы, дезоксирибонуклеин қышқылы 
репликациясы арасындағы байланы-
сын табу;
11.2.4.2 - белгілердің тұқымқуалауының 
нақтылығын талдауда статистикалық 
əдістерді қолдану (t-критерий, χ² кри-
терий);
11.2.4.3 - «Адам геномы» жобасының 
маңызын талқылау

2.5 
Селекция 
негіздері

10.2.5.1 - селекция 
əдістері арқылы ауыл 
шаруашылық өсімдіктері 
мен жануарлардың 
қолтұқымдарын жақсарту 
тəсілдердің зерттеу
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10.2.6.1 – тұқым қуалайтын 
өзгергіштік пен эволюция 
арасындағы өзара байла-
нысты түсіндіру 
10.2.6.2 - эволюция үдерісіне 
əсер ететін факторларды 
талдау 
10.2.6.3 - эволюцияның 
дəлелдемелерін талдау
10.2.6.4 - түр түзілудің 
тəсілдерін атау
10.2.6.5 - түр түзілудің негізгі 
механизмдерін жіктеу
10.2.6.6 - антропогенездің 
кезеңдерін атау
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3.1 
Биосфера, 
экожүйе,
популяция

11.3.1.1 - экологиялық пирамида 
ережесін түсіндіру
11.3.1.2 - экожүйелердегі трофикалық 
деңгейлердің сызбасын құрастыру;
11.3.1.3 - экожүйенің алуан түрлілігі мен 
тұрақтылығы арасындағы өзара байла-
нысын орнату;
11.3.1.4 - өз аймақтың экожүйесін 
статистика-лық талдау əдістерін 
(Стьюденттің t-критерийі, χ2-критерий) 
қолданып зерттеу

3.2 
Адам іс-
əрекетінің 
қоршаған 
ортаға 
əсері

11.3.2.1 - мүмкін болатын климаттың 
жаһандық жылыну салдарыа болжау;
11.3.2.2 - Қазақстанның экологиялық 
проблемаларын оқып білу жəне шешу 
жолдарын ұсыну
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10.4.1.1 - Жердегі тіршілік 
үшін судың іргелі маңызын 
түсіндіру;
10.4.1.2 - көмірсуларды 
құрылымы, құрамы жəне 
қызметтері бойынша жіктеу;
10.4.1.3 - редуцирленетін 
жəне редуцирленбейтін 
қанттарды анықтау;
10.4.1.4 - майлардың 
химиялық құрылысы мен 
қызметтерін сипаттау;
10.4.1.5 - нəруыздарды 
олардың құрылымы, құрамы, 
атқаратын қызметтері бой-
ынша жіктеу;
10.4.1.6 - түрлі 
жағдайлардың нəр-уыздар 
құрылымына əсерін зерттеу;
10.4.1.7 - биологиялық ны-
сандарда нəруыздыңболуын 
анықтау;
10.4.1.8 -дезоксирибонукле-
ин қышқылықұрылымы мен 
қызметі арасындағы байла-
нысты орнату;
10.4.1.9 - Чаргафф 
ережелері негізінде дезок-
сирибонуклеин қышқылы 
репликациясы үдерісін си-
паттау;
10.4.1.10 -рибонуклеин 
қышқылы
(РНҚ) типтерінің құрылысы 
мен қызметтерін ажырату;
10.4.1.11 -рибонуклеин 
қышқылы
 жəне дезоксирибонуклеин 
қышқылы
молекулаларының 
құрылысын салыстыру

11.4.1.1 - антиген мен антидененің 
əрекеттесуін түсіндіру;
11.4.1.2 - фермент-субстрат комплек-
сінің түзілу механизмін түсіндіру;
11.4.1.3 - фермент-тердің бəсекелес 
жəне бəсекелес емес ингибирленуін 
салыстыру;
11.4.1.4 - нəруыз биосинтезі 
үдерісіндегі транскрипция мен трансля-
цияны сипаттау;
11.4.1.5 - генетикалық кодтың 
қасиеттерін түсіндіру

4.2 Жасуша
лық био-
логия

10.4.2.1 - электронды ми-
кроскоп арқылы көрінетін 
жасуша органоид-терінің 
құрылысы мен қызметтерінің 
ерекшеліктерін түсіндіру;
10.4.2.2 - жасуша 
мембранасының 
сұйық кристалды моделін 
пайдаланып, жасуша 
мембранасының құры-лымы, 
қасиеттері жəне қызметтері 
арасындағы байланысты 
орнату;
10.4.2.3 - прокариот жəне 
эукариот жасушаларының 
құрылым ерекшеліктері мен 
қызметтерін салыстыру

11.4.2.1 - микрофотография қолданып 
жасушалардың негізгі компоненттерін 
анықтау жəне сипаттау;
11.4.2.2 - жасушалардың нақты 
мөлшерін анықтау
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10.4.3.1 - биотехнологияда 
қолданылатын тірі ағзалар-
дың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін талқылау;
10.4.3.2 - полимеразды 
тізбекті реакцияның так-
сономияда, медицина 
мен криминалистикадағы 
маңызын сипаттау;
10.4.3.3- гендік-инженерия-
лық манипуляциялаудың 
кезеңдерін түсіндіру;
10.4.3.4 - гендік 
модификацияланған 
ағзаларды қолданудың 
этикалық сұрақтарын 
талқылау

11.4.3.1 - микробиологиялық зерттеу 
кезеңдерін сипаттау жəне түсіндіру;
11.4.3.2 - грамм «оң» жəне грамм 
«теріс» бактерияларды зерттеу;
11.4.3.3 - рекомбинантты дезоксири-
бонуклеин қышқылын алу тəсілдерін 
түсіндіру;
11.4.3.4 - ағзаларды клондау тəсілдерін 
түсіндіру;
11.4.3.5 - өсімдіктердің микроклоналды 
көбейту тəсілін сипаттау;
11.4.3.6 - ферменттерді медицина-
да, өнеркəсіпте қолдану мүмкіндігін 
талқылау


