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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 7 желтоқсан               №194             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген 
ведомстволық статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 
2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 95-нөмірде) 

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан аз тұратын шетелдік азаматтар. Шет 
мемлекеттердің мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген аза-
маттары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

заңды тұлғаның құрылуысыз шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес құрылған 
ұйымдар (қорлар, трасттар, жай серіктестіктер);

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшаның 
екінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3) тел ұйым – тікелей инвестордың респондентімен ортақ жағдайлары бар ұйым, 
бірақ бұл ұйым да, респондент те бір-бірінің капиталына қатысу құралдарының 10 
пайызына немесе одан көбіне ие болмайды;

4) тікелей инвестор – дауыс беретін акцияларының (қатысушылар дауысының) 
кемінде 10%-на немесе олардың тікелей инвестициялау объектісіндегі баламасына 
(акционерлік емес ұйымдар үшін салымдар мен пайлар) ие жеке немесе заңды тұлға;

5) тікелей инвестициялау объектісі – дауыс беретін акцияларының (қатысушылар 
дауысының) кемінде 10%-ы немесе олардың баламасы (акционерлік ұйымдар үшін 
салымдар мен пайлар) тікелей инвесторға тиесілі жеке немесе заңды тұлға;

6) инвестициялық қорлар – тіркеу елінің заңнамасына сəйкес құрылған акционерлік 
немесе инвестициялық пай қоры. Инвестициялық қорлар акцияларды немесе пайлар-
ды жария шығару жолымен қаражат тартатын ұжымдық инвестициялау құрылымы 
болып табылады;

7) сауда (коммерциялық) кредиттеріне мыналар жатады:
кредиттік келісімдерге сəйкес өндірушілердің, жеткізушілердің жəне мердігерлердің 

көрсететін қызметтері мен тауарлары;
тауар жеткізу, жұмыс орындау жəне қызмет көрсету келісімшарттары негізінде 

жеткізушілермен, мердігерлермен (міндеттемелер бойынша) немесе сатушылармен 
жəне тапсырыс берушілермен (талаптар бойынша) есеп айырысу бойынша берешек;

тауар жеткізу, жұмыс орындау жəне қызмет көрсету арқылы алынған (міндеттемелер 
бойынша) жəне берілген (талаптар бойынша) аванс (алдын-ала ақы).

Бұл санаттан борыштық бағалы қағаздарда көрсетілуге тиісті айналыстағы 
коммерциялық вексельдер (яғни, иесі оларды өтеу мерзімінен бұрын сата алатын 
вексельдер) алып тасталады;

8) басқа санатқа кіргізілмеген басқа да талаптар (міндеттемелер):
сауда (коммерциялық) кредиттерге жəне аванс пен несиеге кірмейтін қаржы 

активтерін (бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін), жылжымайтын мүлікті, материалдық 
емес активтерді сатып алу, сату бойынша берешек немесе аванстар;

жарияланған, бірақ өткен кезеңдерде төленбеген дивидендтер бойынша берешек 
немесе аванстар;

есептелген, бірақ төленбеген салықтар бойынша, салықты төлеу мерзімін өткізіп 
алу үшін есептелген, бірақ төленбеген айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша берешек;

соттар немесе басқа да мемлекеттік органдар салған есептелген, бірақ төленбеген 
айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша берешек;

есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық алымдар немесе қаржылық қызметтер 
үшін төлем болып ұсынылған алымдар бойынша үшінші жақтарға берешек;

клиенттермен есеп айырысу бойынша берешек – қаржы делдалдары (брокерлер, 
дилерлер, компаниялардың басқарушылары жəне тағы да басқалары) үшін.

3. Статистикалық нысан бойынша сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының 
төлем балансын, халықаралық инвестициялық позициясын қалыптастыруға жəне 
сыртқы борышты бағалауға жəне оларды талдауға арналған.

4. Есепте барлық сома бүтін санмен мың АҚШ доллары түрінде көрсетіледі. 
Теңгемен берілген сома АҚШ долларына ауыстырылады. Шетел валюталарында 
берілген сома алдымен теңгеге, содан соң АҚШ долларына ауыстырылады. 

Айырбастау үшін қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында валюта 
айырбастаудың бағамы қолданылады. Бұл ретте операцияларды конвертациялау 
үшін операциялар жүргізу күніне тиісті бағамдар, кірістер үшін – есепті кезеңдегі ор-
таша есеппен алынған бағамдар, тоқсанның басындағы жəне соңындағы қалдықтар 
үшін – тиісті күннің бағамы қолданылады.

АҚШ долларынан басқа валютамен деноминирленген қаржы операциялары мен кіріс 
операция жүргізу күніндегі бағам бойынша АҚШ долларына ауыстырылады. Тоқсанның 
басы мен соңындағы басқа валютамен деноминирленген позициялар тиісті күнгі бағам 
бойынша АҚШ долларына ауыстырылады.

5. Кірістің барлық түрлері жиынтық негізде, яғни салықпен қоса есептеліп көрсетіледі.
6. Қаржы құралдары қысқа мерзімді (қоса алғанда 1 жылға дейінгі) жəне ұзақ мерзімді 

(1 жылдан аса) деп қысқа мерзімді деп жіктелетін револьверлік қайта қалпына келетін 
кредиттерді қоспағанда, бастапқы мерзімі бойынша жіктеледі. 

Қаржылық құрал бойынша мерзімі өткен берешек қаржылық құралмен бірге 
көрсетіледі. Қаржылық құрал жөніндегі кіріс бойынша мерзімі өткен берешек қаржылық 
құрал жөніндегі кіріспен бірге көрсетіледі. 

Қаржылық құрал бойынша мерзімі өткен берешек бойынша жəне (немесе) қаржылық 
құрал жөніндегі кіріс бойынша мерзімі өткен берешек бойынша айыппұлдар мен 
өсімпұлдар қаржылық құрал жөніндегі кіріспен бірге көрсетіледі. 

7. Есептік деректер əріптес елдер бойынша көрсетіледі. Егер əріптес елдердің саны 
нысандағы бағандар санынан асып кетсе, жетпейтін бағандар қосылады. 

1-бөлімнің 1.2-бөлігінде деректер резидент емес-əріптестің атауы жəне оның 
тіркелген елі бойынша көрсетіледі. Резидент еместердің атауын латын əліпбиінің 
əріптерімен, ал атауы орыс тілінде тіркелген резидент еместер бойынша – орыс 
əліпбиінің əріптерімен жазылады.

Егер операциялар мен позициялар (қалдықтар) көлемі əрбір жеке ел бойынша 1 
мың АҚШ долларынан аспаса, бірнеше елді біріктіруге жəне оларды «Басқа елдер» 
еліне жатқызуға болады. 

Егер «Қайта бағалау» жəне «Басқа да өзгерістер» жолдары бойынша сомаларды 
əр ел бойынша жеке бөлу мүмкін болмаса, «Басқа елдер» елі бойынша əр жолды же-
ке-жеке жалпы сомамен толтыруға болады. 

5-бөлімнің 5.1-бөлігінде қолма-қол еуро «Басқа елдер» елі бойынша көрсетіледі, 
қалған валюталар бойынша қолма-қол ақша тиісті валютаның эмитент елі бойынша 
көрсетіледі. Мысалы, Ресей рубліндегі қолма-қол ақша – Ресей Федерациясы елі 
бойынша, АҚШ доллардағы қолма-қол ақша – Американың Құрама Штаттар елі бой-
ынша жəне тағыда басқа.

Халықаралық қаржы ұйымдарын «Халықаралық ұйымдар» елі бойынша көрсетіледі. 
8. Есепте респонденттің шетелдік филиалдарының резидент еместерге талаптары 

мен міндеттемелері көрсетілмейді. 
9. Есепті кезеңнің соңындағы акциялар мен басқа да бағалы қағаздар нарықтық 

құны бойынша көрсетіледі. Акциялар мен басқа да бағалы қағаздар бойынша по-
зицияларды (қалдықтарды) бағалау үшін азаюына қарай тəртіппен мына əдістердің 
бірі қолданылады:

тиісті күнгі орта нарықтық бағасы бойынша (қор нарықтарындағы сату бағасы мен 
сатып алу бағасы арасындағы);

жақын арада жүргізілген операцияның құны бойынша.
Нарықтық құнды бағалауда қиындықтар туындаған жағдайда деректер баланстық 

құны бойынша көрсетіледі. 
Акциялармен жəне басқа да бағалы қағаздармен операциялар мəміленің нақты 

бағасы бойынша көрсетіледі. 
10-бөлімнің 10.1-бөлігінде 2211036 жолы бойынша есептік кезең аяғындағы Сіздің 

ұйымыңыздың резидент еместің үлесіне келетін нарықтық құны АҚШ долларының мың 
бірлігімен ақпарат бар болған кезде көрсетіледі.

10. Активтер (Міндеттемелер, Капитал) бойынша «Операциялар нəтижесіндегі 
ұлғаю» жолы бойынша мыналар көрсетіледі:

бағалы қағаздар, капиталға қатысу үлестері жағдайында (жол коды 1111002, 
1211002, 1311002, 1412002, 1414002, 1122002, 1222002, 1322002, 1422102, 1422202, 
2422202, 2211002, 2111002, 2311002, 2411002, 2213002, 2113002, 2313002, 2413002) 
– сатып алуды (сатуды), оның ішінде бағалы қағаздардың бастапқы жəне қайталама 
нарықтарындағы, бағалы қағаздарды сыйға, мұрагерлікке алу (беру), басқа қаржы 
құралын бағалы қағаздарға жəне (немесе) қатысу үлесіне айырбастау (бағалы 
қағаздарды жəне (немесе) қатысу үлестерін басқа қаржы құралына айырбастау);

қолма-қол шетел валюта, резидент емес банктерде Сіздің ұйымыңыздың банк шот-
тары бар болған жағдайда (1426102, 1426202 жолдары кодтары) – кассада қолма-қол 
шетел валютаның ұлғаюы, Сіздің ұйымыңыздың атына ашылған ағымдағы шоттарды, 
салымдарды, депозиттерді қосқанда банк шоттарына қаражаттың түсуі;

сауда (коммерциялық) кредиттер, аванстар мен қарыздар жағдайында (жол коды 
1024002, 1124002, 1224002, 1324002, 1424102, 1424202, 1025002, 1125002, 1225002, 
1325002, 1425102, 1425202, 2024002, 2124002, 2224002, 2324002, 2424102, 2424202, 
2025002, 2125002, 2225002, 2325002, 2425102, 2425202, 2428202) – материалдық (тау-
ар) жəне қаржылық құндылықтарды жəне қызметтерді мерзімін ұзартып (кредитке) беру 
(алу), қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімді берешекке ұзарту, сыйақыны ірілендіру (сыйақыны 
борыштың негізгі сомасына жатқызу), басқа қаржы құралын берешекке айырбастау;

туынды қаржы құралдары жағдайында (жол коды 1431002, 1432002, 2431002, 
2432002, 2433002) – опциондар бойынша сыйақылар төлеу, форвардтық (фьючерстік) 
келісімшарттар бойынша іске асырылған пайда.

Активтер (Міндеттемелер, Капитал) бойынша «Операциялар нəтижесіндегі азаю» 
жолы бойынша мыналар көрсетіледі:

бағалы қағаздар, капиталға қатысу үлестері жағдайында (жол коды 1111003, 
1211003, 1311003, 1412003, 1414003, 1122003, 1222003, 1322003, 1422103, 1422203, 
2422203, 2211003, 2111003, 2311003, 2411003, 2213003, 2113003, 2313003, 2413003) 
– қайталама нарықтағы сатып алуды (сатуды), эмитенттің өтеуін, бағалы қағаздарды 
сыйға, мұрагерлікке беру (алу), бағалы қағаздарды жəне (немесе) қатысу үлестерін 
басқа қаржы құралына айырбастау (басқа қаржы құралын бағалы қағаздарға жəне 
(немесе) қатысу үлестеріне айырбастау);

қолма-қол шетел валюта, резидент емес банктерде Сіздің ұйымыңыздың банк шот-
тары бар болған жағдайда (1426102, 1426202 жолдары кодтары) – кассада қолма-қол 
шетел валютаның азаюы, Сіздің ұйымыңыздың атына ашылған ағымдағы шоттарды, 
салымдарды, депозиттерді қосқанда банк шоттарына қаражаттың азаюы;

сауда (коммерциялық) кредиттер, аванстар мен қарыздар жағдайында (жол коды 
1024003, 1124003, 1224003, 1324003, 1424103, 1424203, 1025003, 1125003, 1225003, 
1325003, 1425103, 1425203, 2024003, 2124003, 2224003, 2324003, 2424103, 2424203, 
2025003, 2125003, 2225003, 2325003, 2425103, 2425203, 2428203) – борыштың негізгі 
сомасы бойынша төлемдер, қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімді берешекке ұзарту, 
берешекті басқа қаржы құралына айырбастау;

туынды қаржы құралдары жағдайында (жол коды 1431003, 1432003, 2431003, 
2432003, 2433003) – опциондық немесе форвардтық (фьючерстік) келісімшарттар 
талаптарын орындау (яғни базалық активті орындау бағасымен нақты жеткізу неме-
се сол сəттегі нарықтағы базалық активтің бағасы мен орындау бағасы арасындағы 
айырмашылық негізінде қолма-қол ақшамен есептеу).

11. «Қайта бағалау» барлық жолдары бойынша қаржы активтері мен міндеттемелері 
құнының (көлемінің) валюталар бағамының, қаржы құралы бағасының өзгеруі 
нəтижесінде есепті кезеңдегі өзгерулер көрсетіледі. 

Құнды валюталар бағамының ауытқуы немесе нарықтық бағалардың ауытқуы 
есебінен қайта бағалау нетто-негізде көрсетіледі жəне ол оң мəнді де, сол мəнді де 
құрауы мүмкін. 

12. «Басқа өзгерістер» барлық жолдары бойынша қаржы активтері мен міндет-
темелері құнының (көлемінің) операциялар немесе қайта бағалаудан басқа себептерге 
негізделген есепті кезеңдегі өзгерістер көрсетіледі.

Оларға экономикалық туындау жəне активтердің шығып қалуы нəтижесіндегі 
өзгерістер, интитуционалдық бірліктердің резиденттік тиістілігінің өзгеруінен жəне 
(немесе) интитуционалдық бірліктердің байланыстылығының өзгеруінен туындаған 
қаржы активтеріндегі өзгерістер жатады. Кредитордың берешекті біржақты тəртіппен 
«баланстан тыс» есептен шығаруы есебінен, Қазақстан Республикасы резиденттері 
арасындағы борышты талап етуді иеліктен шығару (аудару) есебінен, Қазақстан 
Республикасы резидент еместерінің бір санаттан басқа санатқа (олардың жарғылық 
капиталдағы үлесінің ұлғаюы немесе азаюы салдарынан) өтуі есебінен, əріптестің 
резиденттілігінің өзгеруі есебінен жəне тағы басқа жекелеген қаржы құралдары бой-
ынша позицияның өзгеруі.

Қазақстан Республикасы резидент еместерінің арасындағы талаптарды иеліктен 
шығаруды (аударуды) осы резидент еместердің елдері бойынша «Басқа да өзгерістер» 
жолы бойынша көрсетіледі. 

«Басқа да өзгерістерде» жолы бойынша есепті толтыру кезінде бұған дейін 
жіберілген қателердің түзетілуі көрсетіледі. (Есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің 
соңындағы берешекті түзету).

«Басқа да өзгерістер» нетто-негізде көрсетіледі жəне оң немесе теріс мəні болады. 
Позициялардың есепті тоқсандағы барлық басқа өзгерістердің түрлері 

түсініктемелерде мағынасы ашылады. 
13. Резидент еместермен заңды тұлға құрмай бірлесіп қызмет атқару есепте 

қаржы құралының респонденттің бухгалтерлік есебіндегі жіктеуіне сəйкес көрсетіледі. 
14. Сақтандыру ұйымдары есепте сақтандыру резервтері туралы ақпаратты 

көрсетпейді.
15. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 

рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Қағаз тасығышта есеп беру кезінде респондент статистикалық нысанның тек 
ақпарат толтырылған бөлімдерін/бөлімдердің бөліктерін тапсырады. Сонымен бірге, 
статистикалық нысанның мазмұнында толтырылған бөлімдердің/бөлімдер бөліктерінің 
бар болуы көрсетіледі.

Респондент есептерге түзетулерді есептік кезеңнің аяқталғаннан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

16. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім. «Сіздің ұйымыңыздың шетелдік компанияларға үлестік қатысуы»:
жол 1111006 = жол 1111001 + жол 1111002 – жол 1111003 + жол 1111004 + жол 

1111005 əр баған үшін;
жол 1211006 = жол 1211001 + жол 1211002 – жол 1211003 + жол 1211004 + жол 

1211005 əр баған үшін;
жол 1311006 = жол 1311001 + жол 1311002 – жол 1311003 + жол 1311004 + жол 

1311005 əр баған үшін;
жол 1412006 = жол 1412001 + жол 1412002 – жол 1412003 + жол 1412004 + жол 

1412005 əр баған үшін;
жол 1414006 = жол 1414001 + жол 1414002 – жол 1414003 + жол 1414004 + жол 

1414005 əр баған үшін
жол 1111006 = есептік кезең алдындағы есептің 1111001 жолына;
жол 1211006 = есептік кезең алдындағы есептің 1211001 жолына;
жол 1311006 = есептік кезең алдындағы есептің 1311001 жолына;
жол 1412006 = есептік кезең алдындағы есептің 1412001 жолына;
жол 1414006 = есептік кезең алдындағы есептің 1414001 жолына;
2) 2-бөлім. «Сіздің ұйымыңыздың портфеліндегі резидент еместердің борыштық 

бағалы қағаздары, вексельдері мен артықшылықты акциялары»:
жол 1122006 = жол 1122001 + жол 1122002 – жол 1122003 + жол 1122004 + жол 

1122005 əр баған үшін;
жол 1222006 = жол 1222001 + жол 1222002 – жол 1222003 + жол 1222004 + жол 

1222005 əр баған үшін;
жол 1322006 = жол 1322001 + жол 1322002 – жол 1322003 + жол 1322004 + жол 

1322005 əр баған үшін;
жол 1422106 = жол 1422101 + жол 1422102 – жол 1422103 + жол 1422104 + жол 

1422105 əр баған үшін;
жол 1422206 = жол 1422201 + жол 1422202 – жол 1422203 + жол 1422204 + жол 

1422205 əр баған үшін;
жол 1122006 = есептік кезең алдындағы есептің 1122001 жолына;
жол 1122016 = есептік кезең алдындағы есептің 1122011 жолына;
жол 1222006 = есептік кезең алдындағы есептің 1222001 жолына;
жол 1222016 = есептік кезең алдындағы есептің 1222011 жолына;
жол 1322006 = есептік кезең алдындағы есептің 1322001 жолына;
жол 1322016 = есептік кезең алдындағы есептің 1322011 жолына;
жол 1422106 = есептік кезең алдындағы есептің 1422101 жолына;
жол 1422116 = есептік кезең алдындағы есептің 1422111 жолына;
жол 1422206 = есептік кезең алдындағы есептің 1422201 жолына;
жол 1422216 = есептік кезең алдындағы есептің 1422211 жолына;
3) 3-бөлім. «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген сауда коммерциялық) 

кредиттері мен аванстары»:
жол 1024006 = жол 1024001 + жол 1024002 – жол 1024003 + жол 1024004 + жол 

1024005 əр баған үшін;
жол 1024016 = жол 1024011 + жол 1024012 – жол 1024013 + жол 1024015 əр 

баған үшін;
жол 1124006 = жол 1124001 + жол 1124002 – жол 1124003 + жол 1124004 + жол 

1124005 əр баған үшін;
жол 1124016 = жол 1124011 + жол 1124012 – жол 1124013 + жол 1124015 əр 

баған үшін;
жол 1224006 = жол 1224001 + жол 1224002 – жол 1224003 + жол 1224004 + жол 

1224005 əр баған үшін;
жол 1224016 = жол 1224011 + жол 1224012 – жол 1224013 + жол 1224015 əр 

баған үшін;
жол 1324006 = жол 1324001 + жол 1324002 – жол 1324003 + жол 1324004 + жол 

1324005 əр баған үшін;
жол 1324016 = жол 1324011 + жол 1324012 – жол 1324013 + жол 1324015 əр 

баған үшін;
жол 1424106 = жол 1424101 + жол 1424102 – жол 1424103 + жол 1424104 + жол 

1424105 əр баған үшін;
жол 1424116 = жол 1424111 + жол 1424112 – жол 1424113 + жол 1424115 əр 

баған үшін;
жол 1424206 = жол 1424201 + жол 1424202 – жол 1424203 + жол 1424204 + жол 

1424205 əр баған үшін;
жол 1424216 = жол 1424211 + жол 1424212 – жол 1424213 + жол 1424215 əр 

баған үшін;
жол 1024006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1024001 жолына;
жол 1024016 = есептік кезең алдындағы есептің 1024011 жолына;
жол 1124006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1124001 жолына;
жол 1124016 = есептік кезең алдындағы есептің 1124011 жолына;
жол 1224006 = есептік кезең алдындағы есептің 1224001 жолына;
жол 1224016 = есептік кезең алдындағы есептің 1224011 жолына;
жол 1324006 = есептік кезең алдындағы есептің 1324001 жолына;
жол 1324016 = есептік кезең алдындағы есептің 1324011 жолына;
жол 1424106 = есептік кезең алдындағы есептің 1424101 жолына;
жол 1424116 = есептік кезең алдындағы есептің 1424111 жолына;
жол 1424206 = есептік кезең алдындағы есептің 1424201 жолына;
жол 1424216 = есептік кезең алдындағы есептің 1424211 жолына;
4) 4-бөлім. «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген (қаржы лизингін қоса 

есептегенде) заемдары»:
жол 1025006 = жол 1025001 + жол 1025002 – жол 1025003 + жол 1025004 + жол 

1025005 əр баған үшін;
жол 1025016 = жол 1025011 + жол 1025012 – жол 1025013 + жол 1025015 əр 

баған үшін;
жол 1125006 = жол 1125001 + жол 1125002 – жол 1125003 + жол 1125004 + жол 

1125005 əр баған үшін;
жол 1125016 = жол 1125011 + жол 1125012 – жол 1125013 + жол 1125015 əр 

баған үшін;
жол 1225006 = жол 1225001 + жол 1225002 – жол 1225003 + жол 1225004 + жол 

1225005 əр баған үшін;
жол 1225016 = жол 1225011 + жол 1225012 – жол 1225013 + жол 1225015 əр 

баған үшін;
жол 1325006 = жол 1325001 + жол 1325002 – жол 1325003 + жол 1325004 + жол 

1325005 əр баған үшін;
жол 1325016 = жол 1325011 + жол 1325012 – жол 1325013 + жол 1325015 əр 

баған үшін;
жол 1425106 = жол 1425101 + жол 1425102 – жол 1425103 + жол 1425104 + жол 

1425105 əр баған үшін;
жол 1425116 = жол 1425111 + жол 1425112 – жол 1425113 + жол 1425115 əр 

баған үшін;
жол 1425206 = жол 1425201 + жол 1425202 – жол 1425203 + жол 1425204 + жол 

1425205 əр баған үшін;
жол 1425216 = жол 1425211 + жол 1425212 – жол 1425213 + жол 1425215 əр 

баған үшін;
жол 1025006 = есептік кезең алдындағы есептің 1025001 жолына;
жол 1025016 = есептік кезең алдындағы есептің 1025011 жолына;
жол 1125006 = есептік кезең алдындағы есептің 1125001 жолына;
жол 1125016 = есептік кезең алдындағы есептің 1125011 жолына;
жол 1225006 = есептік кезең алдындағы есептің 1225001 жолына;
жол 1225016 = есептік кезең алдындағы есептің 1225011 жолына;
жол 1325006 = есептік кезең алдындағы есептің 1325001 жолына;
жол 1325016 = есептік кезең алдындағы есептің 1325011 жолына;
жол 1425106 = есептік кезең алдындағы есептің 1425101 жолына;
жол 1425116 = есептік кезең алдындағы есептің 1425111 жолына;
жол 1425206 = есептік кезең алдындағы есептің 1425201 жолына;
жол 1425216 = есептік кезең алдындағы есептің 1425211 жолына;
5) 5-бөлім. «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге басқа талаптары»:
жол 1426106 = жол 1426101 + жол 1426102 – жол 1426103 + жол 1426104 + жол 

1426105 əр баған үшін;
жол 1426116 = жол 1426111 + жол 1426112 – жол 1426113 + жол 1426115 əр 

баған үшін;
жол 1426206 = жол 1426201 + жол 1426202 – жол 1426203 + жол 1426204 + жол 

1426205 əр баған үшін;
жол 1426216 = жол 1426211 + жол 1426212 – жол 1426213 + жол 1426215 əр 

баған үшін;
жол 1431006 = жол 1431001 + жол 1431002 – жол 1431003 + жол 1431004 + жол 

1431005 əр баған үшін;
жол 1432006 = жол 1432001 + жол 1432002 – жол 1432003 + жол 1432004 + жол 

1432005 əр баған үшін;
жол 1115006 = жол 1115001 + жол 1115002 – жол 1115003 + жол 1115004 + жол 

1115005 əр баған үшін;
жол 1027006 = жол 1027001 + жол 1027002 – жол 1027003 + жол 1027004 + жол 

1027005 əр баған үшін;
жол 1027016 = жол 1027011 + жол 1027012 – жол 1027013 + жол 1027015 əр 

баған үшін;
жол 1127006 = жол 1127001 + жол 1127002 – жол 1127003 + жол 1127004 + жол 

1127005 əр баған үшін;
жол 1127016 = жол 1127011 + жол 1127012 – жол 1127013 + жол 1127015 əр 

баған үшін;
жол 1227006 = жол 1227001 + жол 1227002 – жол 1227003 + жол 1227004 + жол 

1227005 əр баған үшін;
жол 1227016 = жол 1227011 + жол 1227012 – жол 1227013 + жол 1227015 əр 

баған үшін;
жол 1327006 = жол 1327001 + жол 1327002 – жол 1327003 + жол 1327004 + жол 

1327005 əр баған үшін;
жол 1327016 = жол 1327011 + жол 1327012 – жол 1327013 + жол 1327015 əр 

баған үшін;
жол 1427106 = жол 1427101 + жол 1427102 – жол 1427103 + жол 1427104 + жол 

1427105 əр баған үшін;
жол 1427116 = жол 1427111 + жол 1427112 – жол 1427113 + жол 1427115 əр 

баған үшін;
жол 1427206 = жол 1427201 + жол 1427202 – жол 1427203 + жол 1427204 + жол 

1427205 əр баған үшін;
жол 1427216 = жол 1427211 + жол 1427212 – жол 1427213 + жол 1427215 əр 

баған үшін;
жол 1426106 = есептік кезең алдындағы есептің 1426101 жолына;
жол 1426116 = есептік кезең алдындағы есептің 1426111 жолына;
жол 1426206 = есептік кезең алдындағы есептің 1426201 жолына;
жол 1426216 = есептік кезең алдындағы есептің 1426211 жолына;
жол 1431006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1431001 жолына;
жол 1432006 = есептік кезең алдындағы есептің 1432001 жолына;
жол 1115006 = есептік кезең алдындағы есептің 1115001 жолына;
жол 1027006 = есептік кезең алдындағы есептің 1027001 жолына;
жол 1027016 = есептік кезең алдындағы есептің 1027011 жолына;
жол 1127006 = есептік кезең алдындағы есептің 1127001 жолына;
жол 1127016 = есептік кезең алдындағы есептің 1127011 жолына;
жол 1227006 = есептік кезең алдындағы есептің 1227001 жолына;
жол 1227016 = есептік кезең алдындағы есептің 1227011 жолына;
жол 1327006 = есептік кезең алдындағы есептің 1327001 жолына;
жол 1327016 = есептік кезең алдындағы есептің 1327011 жолына;
жол 1427106 = есептік кезең алдындағы есептің 1427101 жолына;
жол 1427116 = есептік кезең алдындағы есептің 1427111 жолына;
жол 1427206 = есептік кезең алдындағы есептің 1427201 жолына;
жол 1427216 = есептік кезең алдындағы есептің 1427211 жолына;
6) 6-бөлім. «Резидент еместер портфеліндегі Сіздің ұйымыңыздың шығарған 

борыштық бағалы қағаздар, вексельдер»:
жол 2422206 = жол 2422201 + жол 2422202 – жол 2422203 + жол 2422204 + жол 

2422205 əр баған үшін;
жол 2422206 = есептік кезең алдындағы есептің 2422201 жолына;
жол 2422216 = есептік кезең алдындағы есептің 2422211 жолына;
7) 7-бөлім. «Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған сауда (коммерциялық) 

кредиттері мен аванстар»:
жол 2024006 = жол 2024001 + жол 2024002 – жол 2024003 + жол 2024004 + жол 

2024005 əр баған үшін;
жол 2024016 = жол 2024011 + жол 2024012 – жол 2024013 + жол 2024015 əр 

баған үшін;
жол 2124006 = жол 2124001 + жол 2124002 – жол 2124003 + жол 2124004 + жол 

2124005 əр баған үшін;
жол 2124016 = жол 2124011 + жол 2124012 – жол 2124013 + жол 2124015 əр 

баған үшін;
жол 2224006 = жол 2224001 + жол 2224002 – жол 2224003 + жол 2224004 + жол 

2224005 əр баған үшін;
жол 2224016 = жол 2224011 + жол 2224012 – жол 2224013 + жол 2224015 əр 

баған үшін;
жол 2324006 = жол 2324001 + жол 2324002 – жол 2324003 + жол 2324004 + жол 

2324005 əр баған үшін;
жол 2324016 = жол 2324011 + жол 2324012 – жол 2324013 + жол 2324015 əр 

баған үшін;
жол 2424106 = жол 2424101 + жол 2424102 – жол 2424103 + жол 2424104 + жол 

2424105 əр баған үшін;
жол 2424116 = жол 2424111 + жол 2424112 – жол 2424113 + жол 2424115 əр 

баған үшін;
жол 2424206 = жол 2424201 + жол 2424202 – жол 2424203 + жол 2424204 + жол 

2424205 əр баған үшін;
жол 2424216 = жол 2424211 + жол 2424212 – жол 2424213 + жол 2424215 əр 

баған үшін;
жол 2024006 = есептік кезең алдындағы есептің 2024001 жолына;
жол 2024016 = есептік кезең алдындағы есептің 2024011 жолына;
жол 2124006 = есептік кезең алдындағы есептің 2124001 жолына;
жол 2124016 = есептік кезең алдындағы есептің 2124011 жолына;
жол 2224006 = есептік кезең алдындағы есептің 2224001 жолына;
жол 2224016 = есептік кезең алдындағы есептің 2224011 жолына;
жол 2324006 = есептік кезең алдындағы есептің 2324001 жолына;
жол 2324016 = есептік кезең алдындағы есептің 2324011 жолына;
жол 2424106 = есептік кезең алдындағы есептің 2424101 жолына;
жол 2424116 = есептік кезең алдындағы есептің 2424111 жолына;
жол 2424206 = есептік кезең алдындағы есептің 2424201 жолына;
жол 2424216 = есептік кезең алдындағы есептің 2424211 жолына;
8) 8-бөлім. «Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған (қаржы лизингін қоса 

есептегенде) заемдары»:
жол 2428206 = жол 2428201 + жол 2428202 – жол 2428203 + жол 2428204 + жол 

2428205 əр баған үшін;
жол 2428216 = жол 2428211 + жол 2428212 – жол 2428213 + жол 2428215 əр 

баған үшін;
жол 2025006 = жол 2025001 + жол 2025002 – жол 2025003 + жол 2025004 + жол 

2025005 əр баған үшін;
жол 2025016 = жол 2025011 + жол 2025012 – жол 2025013 + жол 2025015 əр 

баған үшін;
жол 2125006 = жол 2125001 + жол 2125002 – жол 2125003 + жол 2125004 + жол 

2125005 əр баған үшін;
жол 2125016 = жол 2125011 + жол 2125012 – жол 2125013 + жол 2125015 əр 

баған үшін;
жол 2225006 = жол 2225001 + жол 2225002 – жол 2225003 + жол 2225004 + жол 

2225005 əр баған үшін;
жол 2225016 = жол 2225011 + жол 2225012 – жол 2225013 + жол 2225015 əр 

баған үшін;
жол 2325006 = жол 2325001 + жол 2325002 – жол 2325003 + жол 2325004 + жол 

2325005 əр баған үшін;

жол 2325016 = жол 2325011 + жол 2325012 – жол 2325013 + жол 2325015 əр 
баған үшін;

жол 2425106 = жол 2425101 + жол 2425102 – жол 2425103 + жол 2425104 + жол 
2425105 əр баған үшін;

жол 2425116 = жол 2425111 + жол 2425112 – жол 2425113 + жол 2425115 əр 
баған үшін;

жол 2425206 = жол 2425201 + жол 2425202 – жол 2425203 + жол 2425204 + жол 
2425205 əр баған үшін;

жол 2425216 = жол 2425211 + жол 2425212 – жол 2425213 + жол 2425215 əр 
баған үшін;

жол 2025006 = есептік кезең алдындағы есептің 2025001 жолына;
жол 2025016 = есептік кезең алдындағы есептің 2025011 жолына;
жол 2125006 = есептік кезең алдындағы есептің 2125001 жолына;
жол 2125016 = есептік кезең алдындағы есептің 2125011 жолына;
жол 2225006 = есептік кезең алдындағы есептің 2225001 жолына;
жол 2225016 = есептік кезең алдындағы есептің 2225011 жолына;
жол 2325006 = есептік кезең алдындағы есептің 2325001 жолына;
жол 2325016 = есептік кезең алдындағы есептің 2325011 жолына;
жол 2425106 = есептік кезең алдындағы есептің 2425101 жолына;
жол 2425116 = есептік кезең алдындағы есептің 2425111 жолына;
жол 2425206 = есептік кезең алдындағы есептің 2425201 жолына;
жол 2425216 = есептік кезең алдындағы есептің 2425211 жолына;
жол 2428206 = есептік кезең алдындағы есептің 2428201 жолына;
жол 2428216 = есептік кезең алдындағы есептің 2428211 жолына;
9) 9-бөлім. «Резидент еместер алдындағы Сіздің ұйымыңыздың басқа 

міндеттемелері»:
жол 2433006 = жол 2433001 + жол 2433002 – жол 2433003 + жол 2433004 + жол 

2433005 əр баған үшін;
жол 2431006 = жол 2431001 + жол 2431002 – жол 2431003 + жол 2431004 + жол 

2431005 əр баған үшін;
жол 2432006 = жол 2432001 + жол 2432002 – жол 2432003 + жол 2432004 + жол 

2432005 əр баған үшін;
жол 2027006 = жол 2027001 + жол 2027002 – жол 2027003 + жол 2027004 + жол 

2027005 əр баған үшін;
жол 2027016 = жол 2027011 + жол 2027012 – жол 2027013 + жол 2027015 əр 

баған үшін;
жол 2127006 = жол 2127001 + жол 2127002 – жол 2127003 + жол 2127004 + жол 

2127005 əр баған үшін;
жол 2127016 = жол 2127011 + жол 2127012 – жол 2127013 + жол 2127015 əр 

баған үшін;
жол 2227006 = жол 2227001 + жол 2227002 – жол 2227003 + жол 2227004 + жол 

2227005 əр баған үшін;
жол 2227016 = жол 2227011 + жол 2227012 – жол 2227013 + жол 2227015 əр 

баған үшін;
жол 2327006 = жол 2327001 + жол 2327002 – жол 2327003 + жол 2327004 + жол 

2327005 əр баған үшін;
жол 2327016 = жол 2327011 + жол 2327012 – жол 2327013 + жол 2327015 əр 

баған үшін;
жол 2427106 = жол 2427101 + жол 2427102 – жол 2427103 + жол 2427104 + жол 

2427105 əр баған үшін;
жол 2427116 = жол 2427111 + жол 2427112 – жол 2427113 + жол 2427115 əр 

баған үшін;
жол 2427206 = жол 2427201 + жол 2427202 – жол 2427203 + жол 2427204 + жол 

2427205 əр баған үшін;
жол 2427216 = жол 2427211 + жол 2427212 – жол 2427213 + жол 2427215 əр 

баған үшін;
жол 2431006 = есептік кезең алдындағы есептің 2431001 жолына;
жол 2432006 = есептік кезең алдындағы есептің 2432001 жолына;
жол 2433006 = есептік кезең алдындағы есептің 2433001 жолына;
жол 2027006 = есептік кезең алдындағы есептің 2027001 жолына;
жол 2027016 = есептік кезең алдындағы есептің 2027011 жолына;
жол 2127006 = есептік кезең алдындағы есептің 2127001 жолына;
жол 2127016 = есептік кезең алдындағы есептің 2127011 жолына;
жол 2227006 = есептік кезең алдындағы есептің 2227001 жолына;
жол 2227016 = есептік кезең алдындағы есептің 2227011 жолына;
жол 2327006 = есептік кезең алдындағы есептің 2327001 жолына;
жол 2327016 = есептік кезең алдындағы есептің 2327011 жолына;
жол 2427106 = есептік кезең алдындағы есептің 2427101 жолына;
жол 2427116 = есептік кезең алдындағы есептің 2427111 жолына;
жол 2427206 = есептік кезең алдындағы есептің 2427201 жолына;
жол 2427216 = есептік кезең алдындағы есептің 2427211 жолына;
10) 10-бөлім. «Резидент еместердің Сіздің ұйымыңыздың капиталына қатысуы»:
жол 2211006 = жол 2211001 + жол 2211002 – жол 2211003 + жол 2211004 + жол 

2211005 əр баған үшін;
жол 2211016 = жол 2211011 + жол 2211012 – жол 2211013+ жол 2211014 + жол 

2211015 əр баған үшін;
жол 2211026 = жол 2211021 + жол 2211025 əр баған үшін;
жол 2111006 = жол 2111001 + жол 2111002 – жол 2111003 + жол 2111004 + жол 

2111005 əр баған үшін;
жол 2311006 = жол 2311001 + жол 2311002 – жол 2311003 + жол 2311004 + жол 

2311005 əр баған үшін;
жол 2411006 = жол 2411001 + жол 2411002 – жол 2411003 + жол 2411004 + жол 

2411005 əр баған үшін;
жол 2213006 = жол 2213001 + жол 2213002 – жол 2213003 + жол 2213004 + жол 

2213005 əр баған үшін;
жол 2113006 = жол 2113001 + жол 2113002 – жол 2113003 + жол 2113004 + жол 

2113005 əр баған үшін;
жол 2313006 = жол 2313001 + жол 2313002 – жол 2313003 + жол 2313004 + жол 

2313005 əр баған үшін;
жол 2413006 = жол 2413001 + жол 2413002 – жол 2413003 + жол 2413004 + жол 

2413005 əр баған үшін.
жол 2211006 = есептік кезең алдындағы есептің 2211001 жолына;
жол 2211016 = есептік кезең алдындағы есептің 2211011 жолына;
жол 2211026 = есептік кезең алдындағы есептің 2211021 жолына;
жол 2111006 = есептік кезең алдындағы есептің 2111001 жолына;
жол 2311006 = есептік кезең алдындағы есептің 2311001 жолына;
жол 2411006 = есептік кезең алдындағы есептің 2411001 жолына;
жол 2213006 = есептік кезең алдындағы есептің 2213001 жолына;
жол 2113006 = есептік кезең алдындағы есептің 2113001 жолына;
жол 2313006 = есептік кезең алдындағы есептің 2313001 жолына;
жол 2413006 = есептік кезең алдындағы есептің 2413001 жолына.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики 2017 жылғы 7 желтоқсандағы
   №194 бұйрығына 3-қосымша
Ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық              Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
нысаны   төрағасының мiндетiн атқарушы ның
Статистическая форма                               2010 жылғы 21 желтоқсандағы
ведомственного        № 351 бұйрығына 17-қосымша 
статистического наблюдения Приложение 17 к приказу исполняющего
    обязанности Председателя Агентства
     Республики Казахстан по статистике
        от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша тапсырылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7331202
Код статистической формы 7331202

              Резидент еместерден алынған  (резидент еместерге
2-ТБ                     ұсынылған) көлік қызметтері туралы есеп
2-ПБ           Отчет об услугах транспорта, полученных от нерезидентов
        (предоставленных нерезидентам) 

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Тасымалдау жəне көлік-экспедициялық қызметтерін авиациялық, теңіз (өзен), 
автомобиль, құбыр арқылы жүргізу жəне электроэнергияны тасымалдау 
кəсіпорындары ұсынады
Представляют предприятия, осуществляющие перевозки и транспортно-экспедици-
онные услуги авиационным, морским (речным), автомобильным, трубопроводным 
транспортом и передачу электроэнергии 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейін 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа после отчетного периода 

БСН коды
Код БИН      
   
А-бөлік. Жүк тасымалдау1, мың АҚШ доллары 
Часть А. Перевозка грузов, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Қазақстан импортын тасы-
малдау
Перевозки импорта Казахстана:

10

резидент еместер үшін
для нерезидентов

11

резиденттер үшін
для резидентов

12

Қазақстан экспортын тасы-
малдау
Перевозки экспорта Казахстана:

20

резидент еместер үшін
для нерезидентов

21

резиденттер үшін
для резидентов

22

Резидент еместердің 
транзиттік жүктерін Қазақстан 
аумағы арқылы тасымалдау
Перевозки транзитных грузов 
нерезидентов через территорию 
Казахстана

30

Резидент еместердің басқа 
тауарларын тасымалдау (мы-
салы, почта)
Перевозки других товаров для 
нерезидентов (например, почты)

40

Резидент еместердің жүктерін 
шетелдік маршруттарда та-
сымалдау
Перевозки грузов нерезидентов 
на иностранных маршрутах

50

Резидент еместердің жүктерін 
Қазақстанда тасымалдау
Перевозки грузов в Казахстане 
для нерезидентов

60

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі көрсетілген қызметтер құны нақты төленген уақыты 
бойынша емес, олардың есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бой-
ынша көрсетіледі
1 Здесь и далее стоимость оказанных услуг отражается на момент ее начисления 
(на дату фактического предоставления услуг), а не по времени фактической оплаты

Б-бөлік. Жолаушыларды тасымалдау2, мың АҚШ доллары 
Часть Б. Перевозки пассажиров, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Қазақстанда сатылған билет-
тер (билеттердің қайта-
рылуын алып тастағанда) 
Билеты, проданные в 
Казахстане (минус возврат 
билетов)

70           

Басқа елдерде сатылған би-
леттер (билеттердің қайта-
рылуын алып тастағанда) 
Билеты, проданные в других 
странах (минус возврат би-
летов)

80           

Шет мемлекеттердің аумағы 
бойынша рейстеріне басқа 
елдерде сатылған билеттер 
(билеттердің қайтарылуын 
алып тастағанда) 
Билеты, проданные в других 
странах на рейсы по террито-
рии иностранных государств 
(минус возврат билетов) 

90           

Ескертпе:
Примечание:
2Қосылсын: Сіздің кəсіпорныңыздың рейсіне басқа кəсіпорындар сатқан билетер
2 Включить: Билеты, проданные другими предприятиями на рейсы Вашего предприятия

В-бөлік. Резидент еместерге ұсынылған басқа көлік қызметтері3, мың АҚШ 
доллары 

Часть В. Другие услуги транспорта, предоставленные нерезидентам, тысяч дол-
ларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров
   

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Көлік құралдарын экипажы-
мен бірге жүк тасымалдау 
үшін жалдау 
Аренда транспортных средств с 
экипажем для перевозки грузов

100           

Көлік құралдарын экипажы-
мен бірге жолаушы тасымал-
дау үшін жалдау 
Аренда транспортных средств 
с экипажем для перевозки пас-
сажиров

110           

Экспедиторлық жəне басқа 
агенттік қызметтер үшін 
комиссиялық сыйақы
Комиссионное вознагражде-
ние за экспедиторские и другие 
агентские услуги

120           

Өзге қызметтер (нақты 
көрсетіңіз)
Прочие услуги (укажите под-
робно)

130           

            
            

Ескертпе:
Примечание:
3Қосылсын: Резиденттік емес көлік операторларына қызмет көрсету
3 Включить: Обслуживание нерезидентских транспортных операторов

Г-бөлік. Резидент еместерден алынған көлік қызметтері, мың АҚШ доллары
Часть Г. Услуги транспорта, полученные от нерезидентов, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы 
Наименование стран-партнеров
   

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Қазақстандық тауарларды 
шет мемлекеттердің аумағы 
бойынша транзиттік тасы-
малдау
Транзитные перевозки казах-
станских товаров по террито-
рии иностранных государств

140           

Көлік құралдарын экипажы-
мен бірге жолаушы тасымал-
дау үшін жалдау 
Аренда транспортных средств с 
экипажем для перевозки грузов

150           

Көлік құралдарын экипажы-
мен бірге жолаушы тасымал-
дау үшін жалдау 
Аренда транспортных средств 
с экипажем для перевозки пас-
сажиров

160           

Кемелерді жағалауға қою, 
ұшақтар жəне автокөлік 
құралдарының тұрағы 
Постановка судов к причалу, 
стоянка самолетов и автотран-
спортных средств

170           

Тиеу (түсіру)
Погрузка (разгрузка)

180           

Жанар май құю
Заправка топливом

190           

Азық-түлікпен қамтамасыз 
ету
Снабжение продовольствием

200           

Навигациялық жəне ұқсас 
алымдар
Навигационные и аналогич-
ные сборы

210           

Билеттерді сату үшін агент-
терге комиссиялық сыйақы
Комиссионное вознаграждение 
агентам за продажу билетов

220           

Басқа агенттік қызметтер 
үшін комиссиялық сыйақы 
(экспедиторлықты қоса)
Комиссионное вознагражде-
ние за другие агентские услуги 
(включая экспедиторские)

 230           

Өзге қызметтер (нақты 
көрсетіңіз)
Прочие услуги (укажите под-
робно)

 240           

Көлік түрі 
Вид транспорта___________________________________________ 

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз4

Согласны на распространение первичных статистических данных4       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз4

Не согласны на распространение первичных статистических данных4  

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

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

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

Ескертпе:
Примечание:
4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 194 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 18-қосымша

«Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) көлік 
қызметтері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын (коды 7331202, индексі 2-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) көлік 
қызметтері туралы есеп» (коды 7331202, индексі 2-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұскаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Резидент 
еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) көлік қызметтері туралы есеп» 
(коды 7331202, индексі 2-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды 
нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданы-
лады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын қалыптастыруға арналған.

4. Көрсетілген қызметтер құнын нақты төленген уақыты бойынша емес, олардың 
есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бойынша көрсету қажет. 

А-бөлігінде 12 жəне 22-жолдар бойынша əріптес елдердің атауында жүк əкелінген 
(жүк жеткізілген) елдің атауы көрсетілуі тиіс. 

Б-бөлігінде: 70-жол бойынша кəсіпорынның рейстеріне Қазақстан Республикасында 
сатылған билеттерден түскен түсім көрсетіледі; 80-жол бойынша – кəсіпорынның өз 
рейстеріне шет елдердегі өкілдіктерде сатылған билеттерден түскен түсім көрсетіледі. 
70 жəне 80-жолдарда сатылған билеттердің құны (артық жүкті алып жүру алып жүрудің 
белгіленген нормасынан асатын) жəне жолаушыға тиесілі басқа мүлікті алып жүру 
құнымен қоса көрсетіледі. Б-бөлігіндегі 80-жолды толтырған жағдайда, Г-бөлігінде 
220-жол міндетті түрде толтырылады.

5. Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Басқа шетел 
валюталарындағы операциялар алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына ауы-
стырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүзеге 
асыру күніне тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен көрсетілген сомалар да опера-
ция жасалған күнгі АҚШ долларына ауыстырылады.
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(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 

6. Барлық операциялар барлық əріптес елдер бойынша көрсетіледі. Əріптес 
елдердің атаулары нысанның екінші бағанынан бастап жəне əрі қарай көрсетіледі. 
Егер респонденттің əріптес елдерінің саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың 
санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады. 

«Өзге қызметтер» (В-бөлік, Г-бөлік) жолдарында көрсетілетін көрсеткіштер 
«Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп» (коды 7401202, 
индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) нысанында көзделген көрсеткіштерді қамтымайды.

7. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) А-бөлік. Жүк тасымалдау: 
10-жол = 11 жəне 12-жолдардың қосындысы əр баған үшін;
20-жол = 21 жəне 22-жолдардың қосындысы əр баған үшін;
2) В-бөлім. Резидент еместерге ұсынылған басқа көлік қызметтері:
130-жол = 130/1+….+130/n-жолдардың қосындысы əр баған үшін;
3) Г-бөлім. Резидент еместерден алынған көлік қызметтері:
240 жол = 240/1+….+240/n-жолдардың қосындысы əр баған үшін;
4) егер В бөлігінде 80 жол ≠ 0 болса, онда Г бөлігінде 220-ші жол ≠ 0 болуы керек.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді           экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики 2017 жылғы 7 желтоқсандағы
   №194 бұйрығына 5-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 19 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          19-қосымша

Қазақстан Респуб ликасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7341202
Код статистической формы 7341202

         «Резидент еместерден алынған (резидент еместерге
3-ТБ        ұсынылған) темір жол көлігі қызметтері туралы есеп»
3-ПБ               «Отчет об услугах железнодорожного транспорта,
       полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам)» 

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Ұлттық компания «Қазақстан Темір Жолы» акционерлік қоғамы, «Жолаушы та-
сымалдау» акционерлік қоғамы, темір жол көлігінің кəсіпорындары ұсынады
Представляют Акционерное общество «Национальная компания Қазақстан Темір 
Жолы», акционерное общество «Пассажирские перевозки», предприятия железно-
дорожного транспорта
Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейін 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

А-бөлік. Жүк тасымалдау жəне басқа да көлік қызметтері1,мың швейцар франкі 
(мың АҚШ доллары)
Часть А. Грузовые перевозки и другие транспортные услуги1, тысяч швейцарских 
франков (тысяч долларов США) 

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

     

А Б 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
Резидент еместерге 
ұсынылған қызметтер 
Услуги, предоставленные 
нерезидентам
Резидент еместердің 
транзиттік жүктерін Қазақстан 
аумағы арқылы тасымалдау 
Перевозки транзитных грузов 
нерезидентов через территорию 
Казахстана

10           

Қазақстанның темір жол 
желісін резидент емес темір 
жол кəсіпорындарының пай-
далануы 
Использование железнодорож-
ной сети Казахстана железно-
дорожными предприятиями-не-
резидентами

20           

Экспедиторлық жəне 
басқа агенттік қызметтерге 
комиссиялық сыйақы
Комиссионное вознагражде-
ние за экспедиторские и другие 
агентские услуги

30           

Басқа қызметтер (нақты 
көрсетіңіз)
Другие услуги (укажите под-
робно)

40           

            
Резидент еместерден 
алынған қызметтер 
Услуги, полученные от 
нерезидентов
Қазақстандық тауарларды 
шет мемлекеттердің аумағы 
бойынша транзиттік тасы-
малдау
Транзитные перевозки казах-
станских товаров по территории 
иностранных государств

50           

оның ішінде:
в том числе:

          

экспорттық тауарларды
экспортных товаров

51           

импорттық тауарларды
импортных товаров

52           

Қазақстанның темір жол 
желісін резидент емес темір 
жол кəсіпорындарының пай-
далануы 
Использование железнодо-
рожной сети иностранных го-
сударств железнодорожными 
предприятиями-резидентами

60           

Экспедиторлық жəне 
басқа агенттік қызметтерге 
комиссиялық сыйақы
Комиссионное вознагражде-
ние за экспедиторские и другие 
агентские услуги

70           

Басқа қызметтер (нақты 
көрсетіңіз)
Другие услуги (укажите под-
робно)

80           

         

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі көрсетілген қызметтер құны нақты төленген уақыты 
бойынша емес, олардың есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бой-
ынша көрсетіледі
1Здесь и далее стоимость оказанных услуг отражается на момент ее начисления 
(на дату фактического предоставления услуг), а не по времени фактической оплаты

Б-бөлік. Жолаушы тасымалдау, мың швейцар франкі (мың АҚШ доллары)
Часть Б. Пассажирские перевозки, тысяч швейцарских франков (тысяч долларов США)

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
Жолаушыларды халықаралық 
қатынас жолдарымен 
тасымалдағаны үшін рези-
дент еместерге ұсынылған 
қызметтер 
Услуги, предоставленные не-
резидентам за перевозки пас-
сажиров в международном со-
общении

90           

Қазақстанның темір жол 
желісін резидент емес темір 
жол кəсіпорындарының пай-
далануы 
Использование железнодорож-
ной сети Казахстана железно-
дорожными предприятиями-не-
резидентами

100          

Жолаушыларды 
халықаралық қатынас жолда-
рымен тасымалдағаны үшін 
резидент еместерден алынған 
қызметтер 
Услуги, полученные от нере-
зидентов за перевозки пасса-
жиров в международном со-
общении

110           

Қазақстанның темір жол 
желісін резидент емес темір 
жол кəсіпорындарының пай-
далануы 
Использование железнодо-
рожной сети иностранных го-
сударств железнодорожными 
предприятиями-резидентами

120         

Тасымалданған жолаушылар 
саны, мың адам 
Количество перевезенных пас-
сажиров, тысяч человек

130         

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

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:
2Аталған 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 государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы №194 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 20-қосымша

«Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) темір жол 
көлігі қызметтері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын (коды 7341202, индексі 3-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) темір жол 
көлігі қызметтері туралы есеп» (коды 7341202, индексі 3-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұскаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Резидент 
еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) темір жол көлігі қызметтері 
туралы есеп» (коды 7341202, индексі 3-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолда-
нылады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын қалыптастыруға арналған.

4. Көрсетілген қызметтер құны нақты төленген уақыты бойынша емес, оның есеп-
телген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бойынша көрсетіледі. 

10,20 жəне 60-жолдарды «Қазақстан Темір Жолы Ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы толтырады.

Барлық операциялар мың швейцар франкімен немесе мың АҚШ долларымен 
көрсетіледі. Басқа шетел валюталарындағы операциялар алдымен теңгеге, содан 
кейін АҚШ долларына ауыстырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта 
айырбастаудың нарықтық бағамы қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырба-
стау үшін операцияларды жүзеге асыру күніне тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен 
көрсетілген сомалар да операция жасалған күнгі АҚШ долларына ауыстырылады.

5. Барлық операциялар барлық əріптес елдер бойынша көрсетіледі. Əріптес 
елдердің атаулары нысанның екінші бағанынан бастап жəне əрі қарай көрсетіледі. 
Егер респонденттің əріптес елдерінің саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың 
санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады. 

«Басқа қызметтер» (А-бөлік) жолында көрсетілетін көрсеткіштер «Резидент еместер-
мен халықаралық операциялар туралы есеп» (коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі 
тоқсандық) нысанында көзделген көрсеткіштерді қамтымайды.

6. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
А-бөлік. «Жүк тасымалдау жəне басқа да көлік қызметтері»:
40 жол = 40/1 + …. + 40/n жолдардың қосындысы əр баған үшін
80 жол = 80/1 + …. + 80/n жолдардың қосындысы əр баған үшін.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді         экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики    2017 жылғы 7 желтоқсандағы
      №194 бұйрығына 7-қосымша
Ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық              Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
нысаны   төрағасының мiндетiн атқарушы ның
Статистическая форма          2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
ведомственного                       21-қосымша 
статистического наблюдения Приложение 21 к приказу исполняющего
    обязанности Председателя Агентства
     Республики Казахстан по статистике
        от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша тапсырылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7351202
Код статистической формы 7351202

  Резидент емес көлік кəсіпорындарының атынан
4-ТБ     жүзеге асырылған операциялар туралы есеп
4-ПБ            Отчет об операциях, осуществленных
  от имени транспортных предприятий-нерезидентов 

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Темір жолдан басқа резидент емес көлік кəсіпорындарының өкілдері ұсынады
Представляют представители транспортных предприятий-нерезидентов всех видов 
транспорта, кроме железнодорожного

Тапсыру мерзімі – есептік кезеңнен кейін 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

А-бөлік. Резидент емес көлік кəсіпорындары ұсынған қызметтер1, мың АҚШ 
доллары
Часть А. Услуги, предоставленные транспортными предприятиями-нерезидентами1, 
тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

      

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент емес көлік 
кəсіпорындарының 
рейстеріне билеттерді 
Қазақстанда сату (билеттердің 
қайтарылуын алып 
тастағанда) 
Продажа билетов в Казахстане 
на рейсы транспортных пред-
приятий-нерезидентов (минус 
возврат билетов)

10           

Резидент емес көлік 
кəсіпорындарының Қазақстан 
аумағы бойынша рейстеріне 
билеттерді Қазақстанда сату 
(билеттердің қайтарылуын 
алып тастағанда) 
Продажа билетов в Казахстане 
на рейсы транспортных пред-
приятий-нерезидентов по терри-
тории Казахстана (минус воз-
врат билетов)

20           

Қазақстан аумағы бойынша 
жүктерді тасымалдау
Перевозка грузов по территории 
Казахстана

30           

Өзге қызметтер (өтінеміз, 
көрсетіңіз)
Прочие услуги (пожалуйста, 
укажите)

40           

            
            
            
            
            

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі көрсетілген қызметтер құны нақты төленген уақыты 
бойынша емес, олардың есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бой-
ынша көрсетіледі 
1 Здесь и далее стоимость оказанных услуг отражается на момент ее начисления 
(на дату фактического предоставления услуг), а не по времени фактической оплаты

Б-бөлік. Резидент емес көлік кəсіпорындарына резиденттер ұсынған тауарлар 
мен қызметтер, мың АҚШ доллары
Часть Б. Товары и услуги, предоставленные резидентами транспортным предприя-
тиям-нерезидентам, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

      

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Билеттерді сатқаны үшін 
агент  терге комиссиялық 
сыйақы 
Комиссионное вознаграждение 
агентам за продажу билетов

50           

Порттық алымдар 
Портовые сборы

60           

Навигациялық жəне ұқсас 
алымдар 
Навигационные и аналогич-
ные сборы

70           

Тиеу (түсіру) 
Погрузка (разгрузка) 

80           

Жанар май құю 
Заправка топливом 

90           

Азық-түлікпен қамтамасыз 
ету 
Снабжение продовольствием 

100           

Жарнама   Реклама 110           
Көлік құралдарын жөндеу 
жəне техникалық қызмет 
көрсету
Ремонт и техническое обслужи-
вание транспортных средств

120           

Өзге қызметтер (өтінеміз, 
көрсетіңіз)  Прочие услуги (по-
жалуйста, укажите)

130           

            

Түсіндірме:
Комментарий: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2

Не согласны на распространение первичных статистических данных2  

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:
2Аталған 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 министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 194 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 22-қосымша

«Резидент емес көлік кəсіпорындарының атынан жүзеге асырылған 
операциялар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын (коды 7351202 , индексі 4-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Резидент емес көлік кəсіпорындарының атынан жүзеге асырылған 
операциялар туралы есеп» (коды 7351202, индексі 4-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұскаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
ведомстволық статистикалық байқаудың «Резидент емес көлік кəсіпорындарының 
атынан жүзеге асырылған операциялар туралы есеп» (коды 7351202, индексі 4-ТБ, 
кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданы-
лады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын қалыптастыруға арналған.

4. Көрсетілген қызметтердің құны нақты төленген уақыты бойынша емес, олардың 
есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бойынша көрсету қажет.

10 жəне 20 жолдарда сатылған билеттердің құны (артық жүкті алып жүрудің 
белгіленген нормасынан асатын) жəне жолаушыға тиесілі басқа мүлікті алып жүру 
құнымен қоса көрсетіледі.

5. Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Басқа шетел 
валюталарындағы операциялар алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына ауы-
стырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүзеге 
асыру күніне тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен көрсетілген сомалар да опера-
ция жасалған күнгі АҚШ долларына ауыстырылады.

Барлық операциялар барлық əріптес елдер бойынша көрсетіледі. Əріптес елдердің 
атаулары нысанның екінші бағанынан бастап жəне əрі қарай көрсетіледі. Егер 
респонденттің əріптес елдерінің саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың санынан 
асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады. 

6. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) А-бөлік. Резидент емес көлік кəсіпорындары ұсынған қызметтер
40 жол = 40/1+…+40/n жолдардың əр баған үшін;
2) Б-бөлік. Резидент емес көлік кəсіпорындарына резиденттер ұсынған тауарлар 

мен қызметтер:
130 жол =130/1+….+130/n жолдардың əр баған үшін.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді          экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики 2017 жылғы 7 желтоқсандағы
   №194 бұйрығына 9-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 23 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                              23-қосымша

Қазақстан Респуб ликасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7361202
Код статистической формы 7361202

  Резидент емес көлік кəсіпорындарына
5-ТБ     ұсынылған қызметтер туралы есеп
5-ПБ               Отчет об услугах, предоставленных транспортным
              предприятиям-нерезидентам

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Қосалқы жəне қосымша көлік қызметімен айналысатын кəсіпорындар ұсынады
Представляют предприятия, занимающиеся вспомогательной и дополнительной 
транспортной деятельностью

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейін 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

Резидент емес көлік кəсіпорындарына ұсынылған қызметтер туралы есеп1, 
мың АҚШ доллары
Отчет об услугах, предоставленных транспортным предприятиям-нерезидентам1, 
тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

     

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Кемелерді жағалауға қою, 
ұшақтар жəне автокөлік 
құралдарының тұрағы 
Постановка судов к причалу, 
стоянка самолетов и автотран-
спортных средств

10           

Тиеу (түсіру)
Погрузка (разгрузка) 

20           

Навигациялық жəне ұқсас 
алымдар
Навигационные и аналогич-
ные сборы

30           

Жанар май құю
Заправка топливом 

40           

Азық-түлікпен қамтамасыз 
ету
Снабжение продовольствием 

50           

Сақтау жəне қоймада сақтау
Хранение и складирование

60           

Өзге қызметтер (өтінеміз, 
көрсетіңіз)
Прочие услуги (пожалуйста, 
укажите)

70           

            

Түсіндірме:
Комментарий: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі көрсетілген қызметтер құны нақты төленген уақыты 
бойынша емес, олардың есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бой-
ынша көрсетіледі
1 Здесь и далее стоимость оказанных услуг отражается на момент ее начисления 
(на дату фактического предоставления услуг), а не по времени фактической оплаты

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2

Не согласны на распространение первичных статистических данных2  

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:
2Аталған 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 государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы №194 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 24-қосымша

«Резидент емес көлік кəсіпорындарына ұсынылған қызметтер туралы есеп» 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 

7361202, индексі 5-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Резидент емес көлік кəсіпорындарына ұсынылған қызметтер туралы есеп» 
(коды 7361202, индексі 5-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік стати-
стика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-
бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ведомстволық статистикалық байқаудың 
«Резидент емес көлік кəсіпорындарына ұсынылған қызметтер туралы есеп» (коды 
7361202, индексі 5-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар 
қолданылады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын қалыптастыруға арналған.

4. Көрсетілген қызметтер құны нақты төленген уақыты бойынша емес, олардың 
есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бойынша көрсету қажет.

Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Басқа шетел 
валюталарындағы операциялар алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына ауы-
стырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүзеге 
асыру күніне тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен көрсетілген сомалар да опера-
ция жасалған күнгі АҚШ долларына ауыстырылады.

5. Барлық операциялар барлық əріптес елдер бойынша көрсетіледі. Əріптес 
елдердің атаулары нысанның екінші бағанынан бастап жəне əрі қарай көрсетіледі. 
Егер респонденттің əріптес елдерінің саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың 
санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады. 

«Өзге қызметтер» жолында көрсетілетін көрсеткіштер «Резидент еместермен 
халықаралық операциялар туралы есеп» (коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі 
тоқсандық) нысанында көзделген көрсеткіштерді қамтымайды. 

6. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
70 жол = 70/1+.....+70/n жолдар əрбір баған үшін.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики     2017 жылғы 7 желтоқсандағы
       №194 бұйрығына 11-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 25 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного   Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения       от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          25-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7371202
Код статистической формы 7371202

 Резидент еместерден алынған (резидент еместерге
6-ТБ     ұсынылған) байланыс қызметі туралы есеп
6-ПБ  Отчет об услугах связи, полученных от нерезидентов
                                   (предоставленных нерезидентам)

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы, «Қазтеле-
радио» акционерлік қоғамы, сондай-ақ меншік нысанына қарамастан, жоғарыда 
көрсетілген құрылымға кірмейтін басқа да байланыс кəсіпорындары ұсынады
Представляют Акционерное общество «Казахтелеком», акционерное общество 
«Казпочта», акционерное общество «Казтелерадио», а также другие предприятия 
связи, независимо от форм собственности, не входящие в вышеназванные структуры

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейін 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

А-бөлік. Резидент еместерге ұсынылған байланыс қызметтері, мың АҚШ доллары
Часть А. Услуги связи, предоставленные нерезидентам, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование 
стран-партнеров

         
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Қазақстанда шетелден 
жіберілген хаттарды, 
мерзімдік жəне баспасөз ба-
сылымдарын, жіберілімдер 
жəне бандерольдарды жинау, 
тасымалдау жəне жеткізу
Сбор, транспортировка и до-
ставка в Казахстане присланных 
из-за рубежа писем, периодиче-
ских и печатных изданий, посы-
лок и бандеролей

10           



25 МАМЫР 2018 ЖЫЛ 19RESMI

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

Шетелден Қазақстанмен 
телефондық (ұялы) байланыс
Телефонная (сотовая) связь из-
за рубежа с Казахстаном

20           

Қазақстанның меншігіндегі 
жерсеріктерді пайдалану 
Использование спутников, на-
ходящихся в собственности 
Казахстана

30           

Радио- жəне телехабар
Радио- и телевещание

40           

Интернет    Интернет 50           
Телекс, телеграф, телефакс
Телекс, телеграф, телефакс

60           

Қазақстан аумағындағы 
резидент еместер үшін 
телефондық байланыс
Телефонная связь для нерези-
дентов, находящихся на терри-
тории Казахстана

70           

Резидент еместерге 
ұсынылған өзге де қызметтер 
(нақты көрсетіңіз) 
Прочие услуги, предоставлен-
ные нерезидентам (укажите 
конкретно)

80           

Б-бөлік. Резидент еместерден алынған байланыс қызметтері, мың АҚШ доллары
Часть Б. Услуги связи, полученные от нерезидентов, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

    

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Қазақстаннан жіберілген 
хаттарды, мерзімдік жəне 
баспасөз басылымдарын, 
жіберілімдер жəне бандероль-
дарды шетелде жинау, тасы-
малдау жəне жеткізу
Сбор, транспортировка и достав-
ка в зарубежных странах отправ-
ленных из Казахстана писем, 
периодических и печатных изда-
ний, посылок и бандеролей

90           

Қазақстаннан басқа елдермен 
телефондық (ұялы) байланыс
Телефонная (сотовая) связь из 
Казахстана с другими странами

100           

Резидент еместердің меншігін-
дегі жерсеріктерді пайдалану 
Использование спутников, нахо-
дящихся в собственности не-
резидентов

110           

Радио- жəне телехабар
Радио- и телевещание

120           

Интернет
Интернет

130           

Телекс, телеграф, телефакс
Телекс, телеграф, телефакс

140           

Резидент еместерден алынған 
өзге де қызметтер (нақты 
көрсетіңіз) 
Прочие услуги, полученные от 
нерезидентов (укажите кон-
кретно)

150           

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

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

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

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы №194 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 26-қосымша

«Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) 
байланыс қызметі туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (коды 7371202, индексі 6-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) бай-
ланыс қызметі туралы есеп» (коды 7371202, индексі 6-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
ведомстволық статистикалық байқаудың «Резидент еместерден алынған (резидент 
еместерге көрсетілген) байланыс қызметі туралы есеп» (коды 7371202, индексі 6-ТБ, 
кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар 
қолданылады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын қалыптастыруға арналған.

4. Көрсетілген қызметтердің құны нақты төленген уақыты бойынша емес, оның 
есептелген сəті (нақты қызмет көрсетілген күні) бойынша көрсетіледі.

10 жəне 90 жолдар бойынша «Қазпочта» акционерлік қоғамы жəне курьерлік бай-
ланыс кəсіпорындары көрсеткен қызметтер көрсетіледі.

5. Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Басқа шетел 
валюталарындағы операциялар алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына ауы-
стырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүзеге 
асыру күніне тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен көрсетілген сомалар да опера-
ция жасалған күнгі АҚШ долларына ауыстырылады.

6. Барлық операциялар барлық əріптес елдер бойынша көрсетіледі. Əріптес 
елдердің атаулары нысанның екінші бағанынан бастап жəне əрі қарай көрсетіледі. 
Егер респонденттің əріптес елдерінің саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың 
санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады. 

«Өзге қызметтер» жолында көрсетілетін көрсеткіштер «Резидент еместермен 
халықаралық операциялар туралы есеп» (коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі 
тоқсандық) нысанында көзделген көрсеткіштерді қамтымайды.

7. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) А-бөлік. Резидент еместерге ұсынылған байланыс қызметтері:
80 жол = 80/1 +80/2 +….+80/n жолдардың əр баған үшін; 
2) Б-бөлік. Резидент еместерден алынған байланыс қызметтері: 
150 жол = 150/1 +150/2 +….+150/n жолдардың əр баған үшін.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется   Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики      2017 жылғы 7 желтоқсандағы
        №194 бұйрығына 13-қосымша
Ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық              Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
нысаны   төрағасының мiндетiн атқарушы ның
Статистическая форма                               2010 жылғы 21 желтоқсандағы
ведомственного   № 351 бұйрығына  27-қосымша 
статистического наблюдения Приложение 27 к приказу исполняющего
    обязанности Председателя Агентства
     Республики Казахстан по статистике
        от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша тапсырылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7381202
Код статистической формы 7381202

                Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары,
7-ТБ                сыртқы активтері жəне міндеттемелері туралы есеп 
7-ПБ              Отчет о международных операциях, внешних активах и
                       обязательствах сектора государственного управления

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдары тапсырады
Представляют органы государственного управления Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі – есептік кезеңнен кейін 30-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 30 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

1-бөлім. Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) 
қызметтер жəне трансферттер
Раздел 1. Услуги и трансферты, полученные от нерезидентов (предоставленные 
нерезидентам)

А бөлігі. Ресми қызметтер                      мың АҚШ долл.
Часть А. Официальные услуги                      в тыс. долл. США 

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместерден алынған қызметтер
Услуги, полученные от нерезидентов
Шетелдегі елшіліктер 
жəне осындай мекемелер 
үшін жылжымайтын мүлік 
объектілерінің құрылысы 
үшін жер телімдерін сатып 
алуға жұмсалған шығыстар
Расходы на приобретение зе-
мельных участков для строи-
тельства объектов недвижимо-
сти для посольств и аналогич-
ных учреждений за рубежом

10

Шетелдегі елшіліктер 
жəне осындай мекемелер 
үшін жылжымайтын мүлік 
объектілерін сатып алуға 
жұмсалған шығыстар
Расходы на приобретение объ-
ектов недвижимости для по-
сольств и аналогичных учреж-
дений за рубежом

20

Шетелдегі елшіліктерді жəне 
осындай мекемелерді күтіп-
ұстауға жұмсалған шығыстар 
(жалақыны қоспағанда)
Расходы на содержание по-
сольств и аналогичных учреж-
дений за рубежом (за исключе-
нием заработной платы)

30          

Қазақстанның шетелдегі 
елшіліктерде жəне осындай 
мекемелерде жұмыс істейтін 
мемлекеттік қызметкерлер 
алған жалақы жəне басқа да 
төлемдер 
Заработная плата и другие вы-
платы, полученные госслужа-
щими Казахстана, работающи-
ми в посольствах и аналогич-
ных учреждениях за рубежом

40          

Қазақстанның шетелдегі 
елшіліктерінде жəне осын-
дай мекемелерінде жұмыс 
істейтін резидент емес 
қызметкерлерге жалақы жəне 
басқа да төлемдер
Заработная плата и другие 
выплаты нерезидентским со-
трудникам посольств и анало-
гичных учреждений Казахстана 
за рубежом

50          

Табиғи ресурстарды жалға 
алу (пайдалану) үшін 
төлемдер
Платежи за аренду (использо-
вание) природных ресурсов

60

Резидент еместерге көрсетілген қызметтер
Услуги, оказанные нерезидентам
Қазақстандағы елшіліктер 
жəне осындай мекемелер 
үшін жылжымайтын мүлік 
объектілерінің құрылысы 
үшін жер телімдерін сатудан 
түскен түсімдер
Поступления от продажи зе-
мельных участков для строи-
тельства объектов недвижимо-
сти для посольств и аналогич-
ных учреждений в Казахстане

70

Қазақстандағы елшіліктер 
жəне осындай мекемелер 
үшін жылжымайтын мүлік 
объектілерін сатудан түскен 
түсімдер
Поступления от продажи объ-
ектов недвижимости для по-
сольств и аналогичных учреж-
дений в Казахстане

80

Табиғи ресурстарды жалға 
(пайдалануға) беруден түскен 
түсімдер
Поступления от предоставле-
ния в аренду (пользование) 
природных ресурсов

90

Б бөлігі. Резидент еместерден алынған басқа қызметтер
Часть Б. Другие услуги, полученные от нерезидентов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Қазақстан азаматтарын шет 
елде оқыту
Обучение граждан Казахстана 
за рубежом

100          

Құрылыс қызметтері
Строительные услуги

110          

Басқару саласындағы 
консультациялық қызметтер
Консультационные услуги в об-
ласти управления

120          

Компьютерлік қызметтер
Компьютерные услуги

130         

Өзге қызметтер (нақты 
көрсетіңіз)
Прочие услуги (укажите под-
робно)

140          

        

В бөлігі. Ағымдағы жəне күрделі трансферттер
Часть В. Текущие и капитальные трансферты 

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің, халықаралық 
ұйымдардың жəне 
донорлардың атауы 

Наименование стран-партнеров, 
международных организаций и 

доноров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместерге ұсынылған трансферттер
Трансферты, предоставленные нерезидентам 
Халықаралық ұйымдарға 
жəне мемлекетаралық 
органдарға төленген мүшелік 
жарналар 
Членские взносы, выплаченные 
в международные организации 
и межгосударственные органы

150          

Инвестициялық мақсаттарға 
арналған трансферттер 
Трансферты на инвестицион-
ные цели

160          

Күрделі активтерге 
келтірілген зиянға жəне басқа 
бұзушылықтарға байланы-
сты өтемақы төлемдері 
Компенсационные выплаты в 
связи с нанесением ущерба ка-
питальным активам и другими 
повреждениями

170          

Өзге трансферттер (нақты 
көрсетіңіз)
Прочие трансферты (укажите 
подробно)

180          

         
Резидент еместерден алынған трансферттер
Трансферты, полученные от нерезидентов 
Инвестициялық мақсаттарға 
арналған трансферттер
Трансферты на инвестицион-
ные цели

190          

Күрделі активтерге 
келтірілген зиянға жəне басқа 
бұзушылықтарға байланы-
сты өтемақы төлемдері 
Компенсационные выплаты в 
связи с нанесением ущерба ка-
питальным активам и другими 
повреждениями

200          

Өзге трансферттер (нақты 
көрсетіңіз)
Прочие трансферты (укажите 
подробно)

210          

2-бөлім. Резиденттерге қойылатын қаржылық талаптар жəне олардың алдындағы 
міндеттемелер 
Раздел 2. Финансовые требования к нерезидентам и обязательства перед ними

А бөлігі. Халықаралық ұйымдарға қатысу мың АҚШ долл.
Часть А. Участие в международных организациях в тыс. долл.США 

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Халықаралық ұйымның атауы 
Наименование международной 

организации

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Халықаралық ұйымға қатысу 
немесе салым (жарна) үлесі % 
(қолданылатын болса)
Доля участия или вклада (взно-
са) в международную организа-
цию, % (если применимо)

220 Х

Есептік кезеңнің басындағы 
қатысу (салым, жарна) 
үлесінің құны
Стоимость доли участия (вкла-
да, взноса) на начало отчетного 
периода

230

Есептік кезеңде үлесті
(салымды, жарнаны) енгізу
Внесение доли (вклада, взноса) 
в отчетном периоде

240

Қайта бағалау (қолданылатын 
болса)
Переоценка (если применимо)

250

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

260

Есептік кезеңнің соңындағы 
қатысу (салым, жарна) 
үлесінің құны
Стоимость доли участия (вкла-
да, взноса) на конец отчетного 
периода

270

Есептік кезеңде алынған ди-
виденттер (қолданылатын 
болса)
Дивиденды, полученные в от-
четном периоде (если при-
менимо)

280

Б бөлігі. Резидент еместердің: шетелдік заңды тұлғалардың, инвестициялық 
қорлардың капиталына қатысу
Часть Б. Участие в капитале нерезидентов: иностранных юридических лиц, инвести-
ционных фондов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Ж
ол

 к
од

ы
 К
од

 с
тр
ок
и

Ба
рл

ы
ғы

 В
се
го

Резидент еместердің жəне 
елдердің атауы Наименование 

нерезидентов и стран
Резидент 

еместің атауы
Наименование 
нерезидента

_____________
_____________
_____________

…

Елдің атауы
Наименование 

страны
_____________
_____________
_____________

…

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Резидент еместің капиталына 
қатысу немесе салым (жарна) үлесі 
% (қолданылатын болса)
Доля участия или вклада (взноса) в 
капитале нерезидента, % (если при-
менимо)

290 Х

Есептік кезеңнің басындағы рези-
дент еместің капиталына қатысу 
(салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, 
взноса) в капитале нерезидента на 
начало отчетного периода 

300

Есептік кезеңде капиталды (үлесті, 
салымды, жарнаны) енгізу, жай ак-
цияларды (қатысушылардың дауы-
старын) сатып алу
Внесение капитала (доли, вклада, 
взноса), покупка простых акций (голо-
сов участников) в отчетном периоде

310

Есептік кезеңде капиталды (үлесті, 
салымды, жарнаны) айырып алу, 
жай акцияларды (қатысушылардың 
дауыстарын) сату
Изъятие капитала (доли, вклада, взно-
са), продажа простых акций (голосов 
участников) в отчетном периоде 

320

Қайта бағалау (қолданылатын 
болса)
Переоценка (если применимо)

330

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

340

Есептік кезеңнің соңындағы қатысу 
(салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, 
взноса) на конец отчетного периода 

350

Резидент еместің Сіздің 
ұйымыңыздың қатысу үлесіне 
келетін салықтарды төлегеннен 
кейінгі есептік кезеңдегі таза пай-
дасы (шығыны) (қолданылатын 
болса) 
Чистая прибыль (убыток) нерезидента 
за отчетный период, после уплаты на-
логов, приходящаяся на долю участия 
Вашей организации (если применимо)

360

Резидент еместің есептік кезеңде 
Сіздің ұйымыңызға төлеуге жата-
тын жариялаған дивидендтері 
Объявленные нерезидентом в отчет-
ном периоде дивиденды, подлежащие 
оплате Вашей организации

370

Есептік кезеңде Сіздің 
ұйымыңыздың резидент еместен 
алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном 
периоде Вашей организацией от не-
резидента

380

В бөлігі. Резидент еместерге өзге де талаптар
Часть В. Иные требования к нерезидентам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 
стро-
ки Ба

рл
ы
ғы

Вс
ег
о

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместерге қатысты дебиторлық берешек жəне резидент еместерге 
берілген аванстар 
Дебиторская задолженность по отношению к нерезидентам и авансы, выданные 
нерезидентам
Есептік кезеңнің басындағы 
берешек
Задолженность на начало отчет-
ного периода

390

Операциялар нəтижесінде 
ұлғаюы
Увеличение в результате опе-
раций

400

Операциялар нəтижесінде 
азаюы
Уменьшение в результате опе-
раций

410

Қайта бағалау
Переоценка

420

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

430

Есептік кезеңнің соңындағы 
берешек
Задолженность на конец отчетно-
го периода

440

Резидент еместерге берілген несиелер мен қарыздар
Ссуды и займы, предоставленные нерезидентам
Есептік кезеңнің басындағы 
берешек
Задолженность на начало отчет-
ного периода

450

Операциялар нəтижесінде 
ұлғаюы
Увеличение в результате опе-
раций

460

Операциялар нəтижесінде 
азаюы
Уменьшение в результате опе-
раций

470

Қайта бағалау
Переоценка

480

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

490

Есептік кезеңнің соңындағы 
берешек
Задолженность на конец отчетно-
го периода

500

Есептік кезеңнің басындағы 
сыйақы көлемі
Объем вознаграждения на начало 
отчетного периода

510

Есептік кезеңде есептелген 
сыйақы
Вознаграждение, начисленное в 
отчетном периоде

520

Есептік кезеңде Сіздің 
ұйымыңыз алған сыйақы
Вознаграждение, полученное 
Вашей организацией в отчетном 
периоде

530

Қайта бағалау, басқа да 
өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

540

Есептік кезеңнің соңындағы 
сыйақы көлемі
Объем вознаграждения на конец 
отчетного периода

550

Қолма-қол шетел валютасы, шетел банктеріндегі шоттар (ағымдағы шоттар, 
талап ету бойынша шоттар, салымдар)
Наличная иностранная валюта, счета в банках за рубежом (текущие счета, счета 
до востребования, вклады)
Есептік кезеңнің басындағы 
көлем
Объем на начало отчетного пе-
риода

560

Қолма-қол валютаны сатып 
алу, шоттарға түсімдер
Покупка наличной валюты, посту-
пление на счета

570

Қолма-қол валютаны сату, шот-
тардан шығыстар
Продажа наличной валюты, из-
расходовано со счетов

580

Қайта бағалау, басқа да 
өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

590

Есептік кезеңнің соңындағы 
көлем
Объем на конец отчетного пе-
риода

600

Есептік кезеңде есептелген 
сыйақы
Вознаграждение, начисленное в 
отчетном периоде

610

Шетелдегі жылжымайтын мүлік (елшіліктер жəне шетелдегі осындай 
мекемелерді қоспағанда, 1-бөлімнің, А бөлігі)
Недвижимость за рубежом (за исключением недвижимости для посольств и анало-
гичных учреждений за рубежом, часть А Раздела 1)
Есептік кезеңнің басындағы құн
Стоимость на начало отчетного 
периода

620

Жылжымайтын мүлікті са-
тып алу
Приобретение недвижимости

630

Жылжымайтын мүлікті сату
Продажа недвижимости

640

Қайта бағалау
Переоценка

650

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

660

Есептік кезеңнің соңындағы құн
Стоимость на конец отчетного 
периода

670

Есептік кезеңде Сіздің 
ұйымыңыз алған кіріс
Доход, полученный Вашей органи-
зацией в отчетном периоде

680

Резидент еместерге басқа талаптар
Другие требования к нерезидентам
Есептік кезеңнің басындағы 
көлем 
Объем на начало отчетного пе-
риода

690

Операциялар нəтижесінде 
ұлғаюы
Увеличение в результате опе-
раций

700

Операциялар нəтижесінде 
азаюы
Уменьшение в результате опе-
раций

710

Қайта бағалау
Переоценка

720

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

730

Есептік кезеңнің соңындағы 
көлем
Объем на конец отчетного пе-
риода

740

Г бөлігі. Резидент еместер алдындағы міндеттемелер (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің ресми сыртқы қарыздарын жəне еурооблигацияларды қоспағанда)
Часть Г. Обязательства перед нерезидентами (за исключением официальных внешних 
займов и еврооблигаций Правительства Республики Казахстан)

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместер алдындағы кредиторлық берешек жəне резидент еместер-
ден алынған аванстар
Кредиторская задолженность перед нерезидентами и авансы, полученные от не-
резидентов
Есептік кезеңнің басындағы 
берешек
Задолженность на начало от-
четного периода

750

Операциялар нəтижесінде 
ұлғаюы
Увеличение в результате опе-
раций

760

Операциялар нəтижесінде 
азаюы
Уменьшение в результате 
операций

770

Қайта бағалау
Переоценка

780

Басқа өзгерістер
Прочие изменения

790

Есептік кезеңнің соңындағы 
берешек
Задолженность на конец отчет-
ного периода

800

Резидент еместер алдындағы басқа міндеттемелер
Другие обязательства перед нерезидентами
Есептік кезеңнің басындағы 
көлем
Объем на начало отчетного 
периода

810

Операциялар нəтижесінде 
ұлғаюы
Увеличение в результате опе-
раций

820

Операциялар нəтижесінде 
азаюы
Уменьшение в результате 
операций

830

Қайта бағалау
Переоценка

840

Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

850

Есептік кезеңнің соңындағы 
көлем
Объем на конец отчетного 
периода

860

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

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

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

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы №194 бұйрығына 14-қосымша

Казақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 28-қосымша

«Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы 
активтері жəне міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі 

тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы 
активтері жəне міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
«Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері жəне 
міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) (бұдан əрі – статистикалық 
нысан) толтыру тəртібін нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолда-
нылады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын 

жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша 
тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында 
жүрген азаматтар, олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақшаның үшінші абзацында жəне осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші 
абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері резиденттер болып табылады;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар 

жəне Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азамат-
тар. Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында 
жүрген шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу 
мерзімдеріне қарамастан;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы 
заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елші-
ліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшаның үшінші 
абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиал-
дары жəне өкілдіктері резиденттер еместер болып табылады;

3) қайта бағалау – есепті кезеңде валюта бағамдарының, қаржы құралы бағасының 
өзгеруі нəтижесінде қаржы құралы құнының (көлемінің) өзгеруі;

4) басқа да өзгерістер – есепті кезеңде қаржы құралының бір жақты тəртіппен 
(кредитордың берешекті есептен шығаруы, əріптестің резиденттігін өзгертуі жəне тағы 
басқа) қаржы құралы құнының (көлемінің) өзгеруі, сондай-ақ есепті толтырған кезде 
бұрын жіберілген қателерді түзету. 

Есепті кезеңде қайта бағалаудың жəне басқа да өзгерістердің мəндері оң да, теріс те 
болуы мүмкін. Халықаралық ұйымдар (2-бөлімнің А бөлігі), резидент емес кəсіпорындар 
(2-бөлімнің Б бөлігі), əріптес елдер (2-бөлімнің В жəне Г бөліктері) бойынша қайта 
бағалауды жəне басқа да өзгерістерді жіктеу мүмкін болмаған кезде қайта бағалауды 
жəне басқа да өзгерістерді жиынтық түрінде ғана 1-бағанда көрсетуге жол беріледі.

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын, халықаралық инвестициялық позициясын қалыптастыруға жəне сыртқы борышын 
бағалауға арналған.

4. Есепте барлық сомалар мың АҚШ долларымен бүтін санмен көрсетіледі. Теңдегеі 
жəне шетел валютасындағы сомалар АҚШ долларына ауыстырылады. Айырбастау үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру 
мақсатында қолданылатын нарықтық валюта айырбастау бағамдары пайдаланыла-
ды. Операцияларды айырбастау үшін операция жасалған күндегі тиісті бағамдар 
пайдаланылады. 

Есепті кезең соңындағы қорларды (қалдықтарды) айырбастау үшін есепті кезең 
аяғындағы тиісті бағамдар пайдаланылады.

5. Есептік деректер барлық əріптес елдер (1-бөлім, 2-бөлімнің В жəне Г бөліктері), 
халықаралық ұйымдар (1-бөлімнің В бөлігі, 2-бөлімнің А бөлігі), резидент емес 
кəсіпорындар (2-бөлімнің Б бөлігі) бойынша көрсетілеті. Бұл ретте 2-бөлімнің Б бөлігінің 
В жолында резидент еместің атауы, ал Г жолында - ол тіркелген ел көрсетіледі. Егер 
əріптес елдердің, халықаралық ұйымдардың немесе резидент емес кəсіпорындардың 
саны нысанда бар бағандар санынан асып кетсе, жетіспейтін бағандар қосылады.

6. 1-бөлімде қызметтердің құны нақты ақы төлеу уақыты бойынша емес, ал оны 
есептеу сəтіне (нақты қызмет көрсетілген күніне) көрсетіледі. 

Табиғи ресурстарды жалға алу (60; 90-жолдар) жер, орман, қорықтар, су сияқты 
табиғи ресурстарды уақытша пайдалануға беруді, сондай-ақ пайдалы қазбаларды 
өндіру жəне балық аулау құқығын қамтиды;

Компьютерлік қызмет көрсетулерге(30-жол): тапсырыс берілген жəне тапсырыс 
берілмеген, электрондық байланыс арналары (электрондық почта) арқылы жеткізілетін 
бағдарламалық қамтамасыз етуді (жаппай шығарылатын) жəне осыған байланысты 
лицензияларды сату (сатып алу); техникалық құралдарды жəне бағдарламалық 
қамтамасыз етуді орнату; компьтерлік техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
саласындағы консалтинг; компьютерлерді жəне қосалқы құрылғыларды жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету, деректерді өңдеу жəне оларды серверге орналастыру 
кіреді. Материалдық тасымалдағыштарда (дискілерде жəне басқа да алынып салы-
натын тасымалдағыштарда немесе компьютерлік жабдықтың бір бөлігі) жеткізілетін 
тапсырыс берілген жəне тапсырыс берілмеген бағдарламалық қамтамасыз ету 
тауарларға жатқызылады;

Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттерге (160; 190-жолдар) негізгі 
қорларды сатып алуға гранттар (ақшалай жəне заттай нысанда) кіреді жəне көбінесе 
нақты инвестициялық жобалармен байланысты болады (мысалы, ірі құрылыс жо-
балармен);

Күрделі активтерге зиян келтіруге жəне басқа да бүлінумен байланысты өтемақы 
төлемдеріне (170; 200-жолдар) мұнайдың ағып кетуімен, күшті жарылыстармен жəне 
т.б. келтірілген зиянды өтеу есебіндегі төлемдер кіреді.
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(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

7. 2-бөлімнің Б бөлігінің 340-жол коды бойынша ұйымның қатысу үлесіне келетін 
резидент еместің таза пайдасы (шығыны) мынадай жолмен есептеледі: шетелдік заңды 
тұлғаның есепті кезеңдегі салық төленгеннен кейінгі таза пайдасы (шығыны) 2-бөлімнің 
Б бөлігінің 270-жол коды бойынша көрсетілген ұйымның осы заңды тұлғаның капита-
лына қатысу үлесіне көбейтіледі.

Егер осындай тəсіл заңды тұлға емес нысанда ұйымдастырылған шетелдік 
инвестициялық қорға қолданылатын болса, онда осы инвестициялық қорға респон-
дент ұйымының қатысу үлесіне келетін шетелдік инвестициялық қордың таза пайдасы 
(шығыны) да осылайша есептеледі.

8. Қолма-қол еуроны көрсету үшін 2-бөлімнің В бөлігінің 540-590 жолдары бойынша 
«Əріптес елдердің атауы» бағандарында «Басқа елдер» деп көрсету қажет.

9. «Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар жəне Қазақстан 
Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқаудың 14-ПБ нысанының болуына байланысты 2-бөлімнің Г 
бөлігінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми сыртқы қарыздары жəне еуроо-
блигациялар алып тасталды. 

10. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлім Б бөлігі «Резидент еместерден алынған басқа қызметтер»:
 140-жол = 140/1+…..+ 140/n жолдарының қосындысы барлық бағандар үшін;
2) 1-бөлім В бөлігі «Ағымдағы жəне күрделі трансферттер»:
180-жол = 180/1+…..+ 180/n жолдарының қосындысы барлық бағандар үшін;
3) 1-бөлім В бөлігі «Ағымдағы жəне күрделі трансферттер»:
210-жол = 210/1 +…..+ 210/n жолдарының қосындысы барлық бағандар үшін;
 4) 2-бөлім. Резиденттерге қойылатын қаржылық талаптар жəне олардың алдындағы 

міндеттемелер:
баған 1 = 2 +…..+ n бағандарының қосындысы барлық жолдар үшін;
Есептік кезеңдегі 230, 300, 390, 450, 510, 560, 620, 690, 750, 810 бағандар = алдыңғы 

кезеңдегі 270, 350, 440, 500, 550, 600, 670, 740, 800, 860 бағандар;
А бөлігі. Əрбір баған үшін 270-жол = 230 + 240 + 250 + 260;
Б бөлігі. Əрбір баған үшін 350-жол = 300 + 310 – 320 + 330 + 340;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 440-жол = 390 + 400 – 410 + 420 + 430;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 500-жол = 450 + 460 – 470 + 480 + 490;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 550-жол = 510 + 520 – 530 + 540;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 600-жол = 560 + 570 – 580 + 590;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 670-жол = 620 + 630 – 640 + 650 + 660;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 740-жол = 690 + 700 – 710 + 720 + 730;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 800-жол = 750 + 760 – 770 + 780 + 790;
В бөлігі. Əрбір баған үшін 860-жол = 810 + 820 – 830 + 840 + 850.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики     2017 жылғы 7 желтоқсандағы
       №194 бұйрығына 15-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 31 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного   Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения       от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          31-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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»

Статистикалықнысан коды 7401202
Код статистической формы 7401202

10-ТБ         Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп
10-ПБ                   Отчет о международных операциях с нерезидентами

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Cыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалар-
резиденттер жəне Қазақстан Республикасы аумағында құрылыс жəне бұрғылау 
жұмыстарын жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың филиалдарын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасы аумағында орналдасқан резидент емес 
заңды тұлғалар филиалдары ұсынады
Представляют организации,осуществляющие внешнеэкономические операции юри-
дические лица-резиденты и находящиеся на территории Республики Казахстан 
филиалы юридических лиц-нерезидентов, за исключением филиалов юридических 
лиц-нерезидентов, осуществляющих строительные и буровые работы на территории 
Республики Казахстан

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-нан кешіктірмей 
Срок представления – не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

Мазмұны
Содержание

Толтырылған бөліктерді көрсетіңіз (қанат белгісімен)
Укажите (галочкой) заполненные части 

 1-бөлік. Қызмет көрсету бойынша операциялар
 Часть 1. Операции по оказанию услуг
   2-бөлік. Қазақстан аумағында құрылыстық жəне бұрғылау жұмыстарын  
  жүргізетін резидент емес заңды тұлғалардың филиалдарымен
  операциялар
 Часть 2. Операции с филиалами юридических лиц-нерезидентов,
  осуществляющих строительные и буровые работы на территории   
  Казахстана 
  
 3-бөлік. Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдарға, шетел   
  елшіліктеріне жəне басқа да шетел дипломатиялық жəне ресми
   өкілдіктерге ұсынылған тауарлар мен қызметтер
 Часть 3. Товары и услуги, предоставленные находящимся в Казахстане   
  международным организациям, иностранным посольствам,
  консульствам  и другим иностранным дипломатическим и
  официальным представительствам
 4-бөлік. Көлік қызмет көрсету
 Часть 4. Транспортные услуги
 5-бөлік. Материалдық емес активтермен жəне табиғи ресурстарды
  жалдаумен операциялар
 Часть 5. Операции с нематериальными активами и арендой природных
  ресурсов
 
 6-бөлік. Қайта өңдеуге, жөндеуге жəне қайта сатуға арналған тауарлар,
  тауарлар кері экспорты
 Часть 6 Товары для переработки, ремонта и перепродажи, реэкспорт товаров
 
 7-бөлік. Резидент емес қызметкерлерге төленген жалақы
 Часть 7. Заработная плата, выплаченная работникам-нерезидентам
 
 8-бөлік. Ағымдағы жəне күрделі трансферттер
 Часть 8. Текущие и капитальные трансферты

1-бөлік. Қызмет көрсету бойынша операциялар1 мың АҚШ долл2. 
Часть 1. Операции по оказанию услуг1 в тыс. долл. США2 

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 
стро-
ки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы
Наименование
стран-партнеров

 

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Сіздің ұйым резидент еместерге көрсеткен қызметтері
Услуги, оказанные Вашей организацией нерезидентам
Құрылыс қызметін көрсету 
Строительные услуги

10  

Қаржы қызметін көрсету 
Финансовые услуги

20   

Компьютерлік қызмет көрсету 
Компьютерные услуги

30   

Ақпараттық қызмет көрсету 
Информационные услуги

40   

Тауарларды қайта өңдеу бой-
ынша қызмет көрсету 
Услуги по переработке товаров

50   

Жөндеу жəне техникалық 
қызмет көрсету
Услуги по ремонту и техниче-
скому обслуживанию

60   

Зияткерлік меншікті 
пайдалануға төлем
Плата за использование интел-
лектуальной собственности 

70   

Əр түрлі іскерлік қызмет 
көрсету, оның ішінде:
Разные деловые услуги, в том 
числе:

80   

ғылыми-зерттеу жəне 
тəжірибелік-конструкторлық 
əзірлемелер
научно-исследовательские и 
опытно- конструкторские раз-
работки 

81   

заңгерлік    юридические 82   
бухгалтерлік, аудиторлық 
бухгалтерские, аудиторские 

83   

бизнес жəне басқару бойын-
ша консультациялық қызмет 
көрсету
услуги по консультации бизнеса 
и управления

84  

жарнама жəне нарық ко-
ньюнктурасын зерделеу 
саласындағы қызмет көрсету
услуги в области рекламы и из-
учения конъюнктуры рынка

85   

сəулет, инженерлік жəне 
басқа да техникалық қызмет 
көрсету архитектурные, инже-
нерные и прочие технические 
услуги

86  

қалдықтарды қайта өңдеу жə-
не қоршаған ортаны тазарту
переработка отходов и очистка 
окружающей среды

87   

ауыл шаруашылығы жəне 
пайдалы қазбаларды өндіру 
саласындағы қызмет көрсету
услуги в области сельского 
хозяйства и добычи полезных 
ископаемых 

88   

жабдықтардың қызметкерсіз 
операциялық лизингі (жал-
дау)
операционный лизинг (аренда) 
оборудования без персонала

89   

саудамен байланысты 
қызмет көрсету
связанные с торговлей услуги

90   

басқа да іскерлік қызметтер 
(көрсетіңіз)
прочие деловые услуги 
(укажите)

91   

Жеке тұлғаларға қызмет 
көрсету жəне мəдениет 
пен демалыс саласындағы 
қызмет көрсету (көрсетіңіз)
Услуги частным лицам и 
услуги в сфере культуры и 
отдыха (укажите)

100

Резидент еместер Сіздің кəсіпорынға көрсеткен қызметтер
Услуги, оказанные Вашей организации нерезидентами

Құрылыс қызметін көрсету 
Строительные услуги

110           

Қаржы қызметін көрсету 
Финансовые услуги

120   

Сақтандыру қызметін көрсету:
Страховые услуги:

  

резидент еместермен 
сақтан дыру келісімі бой-
ынша төленген сақтандыру 
сыйақысы
выплаченные страховые премии 
по договорам страхования с не-
резидентами

130   

резидент еместермен 
сақтандыру келісімі бой-
ынша алынған сақтандыру 
төлемдері
страховые выплаты, получен-
ные по договорам страхования с 
нерезидентами

131   

Компьютерлік қызмет көрсету 
Компьютерные услуги

140   

Ақпараттық қызмет көрсету 
Информационные услуги

150   

Тауарларды қайта өңдеу бой-
ынша қызмет көрсету 
Услуги по переработке товаров

160  

Жөндеу жəне техникалық 
қызмет көрсету
Услуги по ремонту и техническо-
му обслуживанию

170  

Зияткерлік меншікті 
пайдалануға төлем
Плата за использование интел-
лектуальной собственности 

180  

Əр түрлі іскерлік қызмет 
көрсету, оның ішінде:
Разные деловые услуги, в том 
числе:

190  

ғылыми-зерттеу жəне 
тəжіри бе  лік-конструкторлық 
əзірлемелер
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские раз-
работки 

191  

заңгерлік   юридические 192   
бухгалтерлік, аудиторлық 
бухгалтерские, аудиторские 

193   

бизнес жəне басқару бойын-
ша консультациялық қызмет 
көрсету
услуги по консультации бизнеса 
и управления

194   

жарнама жəне нарық ко-
ньюнктурасын зерделеу 
саласындағы қызмет көрсету
услуги в области рекламы и из-
учения конъюнктуры рынка

195   

сəулет, инженерлік жəне басқа 
да техникалық қызмет көрсету
архитектурные, инженерные и 
прочие технические услуги

196   

қалдықтарды қайта өңдеу 
жəне қоршаған ортаны тазарту
переработка отходов и очистка 
окружающей среды

197  

ауыл шаруашылығы жəне 
пайдалы қазбаларды өндіру 
саласындағы қызмет көрсету
услуги в области сельского хо-
зяйства и добычи полезных 
ископаемых 

198  

жабдықтардың қызметкерсіз 
операциялық лизингі (жалдау)
операционный лизинг (аренда) 
оборудования без персонала

199  

саудамен байланысты қызмет 
көрсету
связанные с торговлей услуги

200  

басқа да іскер қызметтер 
(көрсетіңіз)  прочие деловые 
услуги (укажите)

201  

Жеке тұлғаларға қызмет 
көрсетуге жəне мəдениет 
пен демалыс саласындағы 
қызмет көрсету(көрсетіңіз)
Услуги частным лицам и услу-
ги в сфере культуры и отдыха 
(укажите)

210

Ескертпе:
Примечание:
1Берілген статистикалық нысанның 2, 3, 4 жəне 5 бөліктерінде көрсетілген опе-
рациялар қосылмайды
1Не включаются операции, указанные в частях 2, 3, 4 и 5 данной статистической формы
2мың АҚШ долл. – мың Америка құрама штаттары долларында
2в тыс. долл. США – в тысячах долларов Соединенных штатов Америки

2-бөлік. Қазақстан аумағында құрылыстық жəне бұрғылау жұмыстарын жүргізетін 
резидент емес заңды тұлғалардың филиалдарымен операциялар
Часть 2. Операции с филиалами юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих 
строительные и буровые работы на территории Казахстана 

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Филиалдардың атауы 
Наименование филиалов 

         
Резидент емес - заңды 

тұлғалардың елдерінің атауы 
Наименование стран юридиче-

ских лиц-нерезидентов

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместердің филиалдары Сіздің ұйымға көрсеткен қызметтер
Услуги, оказанные Вашей организации филиалами нерезидентов 
Құрылыс қызметін көрсету 
Строительные услуги

220           

 Бұрғылау жұмыстары
 Буровые работы

230           

Резидент еместердің филиалдарына Сіздің ұйым ұсынған тауарлар мен 
қызметтер
Товары и услуги, предоставленные Вашей организацией филиалам нерезидентов
Шикізат, материалдар, жанар 
май, энергия жəне басқа да 
тауарлар
Сырье, материалы, топливо, 
энергия и другие товары

240

Құрылыс қызметін көрсету 
Строительные услуги

250

Бұрғылау жұмыстары
Буровые работы

260           

Басқа да қызмет көрсетулер
Прочие услуги

270           

3-бөлік. Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдарға, шетел елшілік-
теріне жəне басқа да шетел дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерге ұсынылған 
тауарлар мен қызметтер

Часть 3. Товары и услуги, предоставленные находящимся в Казахстане междуна-
родным организациям, иностранным посольствам, консульствам и другим иностран-
ным дипломатическим и официальным представительствам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің, халықаралық 
үйымдардың атауы

Наименование стран-партнеров, 
международных организаций

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Электр жəне жылу энер-
гиясымен, сумен, газбен 
қамтамасыз ету
Снабжение электро и тепло-
энергией, водой, газом

280

Жылжымайтын мүлік 
объектілерін сату   Продажа 
объектов недвижимости

290

Жылжымайтын мүлік жалдау
Аренда недвижимости

300

Құрылыс қызметін көрсету 
Строительные услуги

310

Жөндеу жəне техникалық 
қызмет көрсету
Услуги по ремонту и техниче-
скому обслуживанию

320

Басқа да тауарлар мен 
қызмет көрсетулер
Прочие товары и услуги

330

4-бөлік. Көлік қызмет көрсету
Часть 4. Транспортные услуги

 Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Ж
ол

 к
од

ы
Ко
д 
ст
ро
ки

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег
о

Оның ішінде көлік түрлері бойынша 
В том числе по видам транспорта

автомо-
биль

автомо-
бильный 

əуе 
воз-
душ-
ный

теміржол 
железно-
дорож-
ный

құбыр 
трубо-
прово-
дный те

ңі
з

мо
рс
ко
й

А Б 1 2 3 4 5 6
Тауарлар экспорты3

Экспорт товаров
340 X X X X X

Сіздің ұйымның 
экспорттық тауарларды 
тасымалдауға шығарған 
шығындары
Расходы Вашей организа-
цией на транспортировку 
экспортных товаров

350

резиденттердің
резидентами 

351

резидент еместердің
нерезидентами

352

Тауарлар импорты3

Импорт товаров
360 X X X X X

Сіздің ұйымның 
импорттық тауарларды 
тасымалдауға шығарған 
шығындары
Расходы Вашей органи-
зации на транспортировку 
импортных товаров

370

резиденттердің
резидентами 

371

резидент еместердің
нерезидентами

372  

Ескертпе:
Примечание:
3Тауарлар декларациясының жəне «Кеден одағына мүше мемлекеттердің та-
уарлармен өзара саудасы туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанының (индексі 1-КС, кезеңділігі айлық) деректері 
бойынша тауарлардың статистикалық құны көрсетіледі
3Отражается статистическая стоимость товаров по данным деклараций на товары и 
статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о 
взаимной торговле товарами с государствами – членами Таможенного союза» (индекс 
1-ТС, периодичность месячная)

5-бөлік. Материалдық емес активтермен жəне табиғи ресурстарды жалдаумен 
операциялар
Часть 5. Операции с нематериальными активами и арендой природных ресурсов

 Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы 
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместерге 
материалдық емес активтерді 
сатудан түскен түсімдер 
Поступления от продажи нерези-
дентам нематериальных активов

380

Резидент еместерге сатып 
алынған материалдық емес 
активтер үшін төлемдер 
Платежи нерезидентам за при-
обретенные нематериальные 
активы

390

Резидент еместерге табиғи 
ресурстарды жалға беруден 
(пайдалану) түскен түсімдер 
Поступления от предоставления 
в аренду (пользование) нерези-
дентам природных ресурсов

400           

Резидент еместерге табиғи ре-
сурстарды жалдау үшін (пай-
далану) төлемдер Платежи не-
резидентам за аренду (исполь-
зование) природных ресурсов

410           

6-бөлік. Қайта өңдеуге, жөндеуге жəне қайта сатуға арналған тауарлар, тауар-
лар кері экспорты
Часть 6. Товары для переработки, ремонта и перепродажи, реэкспорт товаров 

 Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы 
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Қазақстанда қайта өңдеуге жəне жөндеуге арналған тауарлар
Товары для переработки и ремонта в Казахстане
Қайта өңдеу үшін шетелден 
алынған тауарлар4

Товары, полученные из-за ру-
бежа для переработки 4

420

Қайта өңдеуден кейін шетелге 
жіберілген тауарлар5

Товары, отправленные за ру-
беж после переработки5

430

Жөндеу үшін шетелден 
алынған тауарлар4

Товары, полученные из-за ру-
бежа для ремонта4

440

Жөндеуден кейін шетелге 
жіберілген тауарлар5

Товары, отправленные за ру-
беж после ремонта5

450

Шетелде қайта өңдеуге жəне жөндеуге арналған тауарлар
Товары для переработки и ремонта за рубежом
Қайта өңдеу үшін шетелге 
жіберілген тауарлар4

Товары, отправленные за ру-
беж для переработки4

460

Қайта өңдеуден кейін шетел-
ден алынған тауарлар5

Товары, полученные из-за ру-
бежа после переработки5

470           

Жөндеу үшін шетелге 
жіберілген тауарлар4

Товары, отправленные за ру-
беж для ремонта4

480

Жөндеуден кейін шетелден 
алынған тауарлар5

Товары, полученные из-за ру-
бежа после ремонта5

490           

Шетелде тауарларды қайта сату
Перепродажа товаров за рубежом 
Шетелде қайта сату үшін, 
Қазақстан аумағына əкелусіз 
шетелден тауар сатып алу4

Приобретение товаров за рубе-
жом без их ввоза на территорию 
Казахстана, для последующей 
перепродажи за рубежом 4

500           

Қазақстан аумағына əкелусіз 
шетелде бұрынырақ сатып 
алынған тауарларды шетел-
де сату4

Продажа за рубежом ранее при-
обретенных за рубежом това-
ров без их ввоза на территорию 
Казахстана4

510           

Тауарлардың кері экспорты
Реэкспорт товаров 
Бастапқы жағдайының 
өзгеріссіз шетелде өндірілген 
бұрынырақ импортталған 
тауарлардың экспорты4

Экспорт ранее импортированных 
товаров иностранного производ-
ства без изменения их первона-
чального состояния4

520          

Ескертпе:
Примечание:
4тауарлардың шартты құны көрсетіледі
4отражается контрактная стоимость товаров
5тауарларды қайта өңдеу/жөндеу үшін алынған/жіберілген тауарлардың құны 
жəне оны қайта өңдеу/жөндеу бойынша қызмет көрсету құны көрсетіледі
 5отражается стоимость товара, включающая стоимость полученного/отправленно-
го для переработки/ремонта товара и стоимость услуг по его переработке/ремонту

7-бөлік. Резидент емес қызметкерлерге төленген жалақы
Часть 7. Заработная плата, выплаченная работникам-нерезидентам

 Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы 
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент емес 
қызметкерлерге ақшалай 
түрде төленген жалақы жəне 
басқа да төлемдер 
Заработная плата и другие 
выплаты работникам-нерези-
дентам в денежной форме

530           

Резидент емес 
қызметкерлерге заттай 
түрде төленген жалақы 
Заработная плата работни-
кам-нерезидентам в натураль-
ной форме 

540

Резидент еместердің 
жалақысынан мемлекет аты-
нан ұсталатын жеке табыс 
салығы 
Индивидуальный подоходный 
налог с заработной платы не-
резидентов, удержанный от 
имени государства

550

Резидент емес қызмет-
керлердің табысынан есеп-
телген əлеуметтік салық
Социальный налог, исчислен-
ный с доходов работников-не-
резидентов

560

8-бөлік. Ағымдағы жəне күрделі трансферттер
Часть 8. Текущие и капитальные трансферты

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
код 

строки

Бар-
лығы
Всего

Əріптес елдердің атауы 
Наименование стран-партнеров
         

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Резидент еместерге төленген 
салықтар 
Налоги, уплаченные нерези-
дентам

570

Резидент еместерден өсімпұл, 
айыппұл төлемдері жəне 
басқа да ағымдағы транс-
ферттер түріндегі түсімдер 
Поступления от нерезидентов в 
виде пени, штрафных платежей 
и прочих текущих трансферт

580           

Резидент еместерге өсімпұл, 
айыппұл төлемдері жəне 
басқа да ағымдағы транс-
ферттер түрінде төленген 
төлемдер 
Платежи нерезидентам в виде 
пени, штрафных платежей и 
прочих текущих трансферт

590           

Резидент еместерден алынған 
күрделі трансферттер 
Капитальные трансферты, полу-
ченные от нерезидентов

600           

Резидент еместерге ұсы-
нылған күрделі трансферттер 
Капитальные трансферты, пре-
доставленные нерезидентам

610           

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз6

Согласны на распространение первичных статистических данных6       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз6

Не согласны на распространение первичных статистических данных6  

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:
6 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 194 бұйрығына 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 32-қосымша

«Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп» 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 

7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп» ведом-
стволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7401202, индексі 
10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулықты «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ведомстволық статистикалық байқаудың 
«Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп» статистикалық ны-
санын (коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) (бұдан əрі – статистикалық 
нысан)толтыруды нақтылайды.

2. Мынадай анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын 

жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша 
тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында 
жүрген Қазақстан Республикасының азаматтар олардың басқа елдердің аумағында 
болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа 
да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақшаның үшінші абзацында жəне осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші 
абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында кемінде бір жыл тұратын шетелдік азаматтар. 
Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген 
шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне 
қарамастан резиденттер еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы 
заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшаның 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балан-
сын қалыптастыруға арналған. 

4. Операциялардың құны нақты ақы төлеу уақыты бойынша емес оны есептеу (опе-
рацияларды нақты жүзеге күні) кезінде көрсетіледі. Нақты қызмет (жұмыс) көрсету күні 
орындалған қызметті (қызметті) қабылдау актісіне қол қойған күн болып саналады. Егер 
шартта орындалған қызметті (қызметті) қабылдау актілерін жасау көзделмеген болса, 
қызметті көрсету күні шот-фактура (инвойс) ұсынған күн деп санау керек. 

5. Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетілуі тиіс. Басқа шетел 
валюталарындағы операцияларды алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына 
ауыстырылады. Айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қолданылатын валюталардың 
нарықтық айырбастау бағамдары пайдаланылады. Бұл ретте операцияларды ай-
ырбастау үшін операцияларды жүргізу күнгі тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен 
көрсетілген сомалар операциялар жүргізілетін күні АҚШ долларына аударылады.

6. Барлық операциялар барлық əріптес елдер жəне халықаралық ұйымдар бой-
ынша бөліп көрсетіледі. Əріптес елдердің жəне халықаралық ұйымдардың атаулары 
нысанның екінші бағанынан бастап жəне əрі қарай көрсетіледі. Егер респонденттің 
əріптес елдерінің жəне халықаралық ұйымдардың саны нысанның бөлімдеріндегі 
бағандардың санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады. 

7. Қызмет көрсетулердің түсіндірмесі:
Құрылыс қызметін көрсету (10; 110-жолдар) құрылыс учаскесін, объектілердің 

құрылысын дайындау, жинамалы құрылғылар мен жабдықтарды бөлшектеу кіретін 
құрылыс келісімшарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық тауарлар 
мен қызмет көрсетулерді қамтиды. Су ұңғымасын бұрғылау жəне салу жəне операто-
ры бар құрылыс немесе бөлшектеу жабдығын жалға алу, құрылыс жобасын басқару, 
құрылысты жөндеу сияқты басқа да құрылыс қызметі қосылады;

Қаржы қызметін көрсетуге (20; 120-жолдар) делдалдардың қаржы мəмілелері 
бойынша комиссиялық сыйақысы кіреді жəне əдетте, оны банктер жəне басқа да 
қаржы ұйымдары (сақтандыру компанияларының жəне зейнетақы қорларының қызмет 
көрсетулерін қоспағанда) ұсынады. Сонымен қатар басқа да қосалқы қаржы қызметі, 
мысалы, қаржылық консультациялар, қаржы активтерін басқару, кредиттік рейтинг 
қызметі кіреді. Депозиттер, кредиттер, несиелер жəне қарыздар бойынша пайыздар 
қаржы қызметін көрсетуге қосылмайды; 

Компьютер қызметіне (30; 140-жолдар) мыналар қосылады: тапсырыс берілген 
жəне тапсырыс берілмеген (жаппай шығарылған) бағдарламалық қамтамасыз 
етуді жəне осылармен байланысты лицензияларды сату (сатып алу); техникалық 
құралдарды жəне бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату; компьютерлік техника 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы консалтинг; компьютерлерге жəне 
перифериялық құрылғыларды жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету, деректерді 
өңдеу жəне оларды серверге орналастыру; жүйелік жəне қолданбалы бағдарламалық 
қамтамасыз етудің түпнұсқаларын жəне олардың меншік құқықтарын сатып алу жəне 
сату. Компьютерлік қызмет көрсетуге мыналар қосылмайды: оқу компьютер курстарын 
нақты пайдаланушысы үшін əзірленбеген бағдарламалық қамтамасыз етуді (зияткерлік 
меншікті пайдалану) шығаруға жəне (немесе) таратуға лицензиялар үшін ақы төлеу 
(жеке тұлғаларға басқа да қызмет көрсетулер); 

Ақпараттық қызмет көрсетуге (40; 150-жолдар) бұқаралық ақпарат құралдарына 
жаңалықтар, фотографиялар жəне мақалалар ұсыну; деректер базасын құру, сақтау 
жəне тарату; почта жəне өзге де тəсілдермен жеткізе отырып мерзімдік басылымдарға 
тікелей жеке жазылу; кітапханалар мен мұрағаттар қызметі кіреді;

Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызмет көрсетуге (50; 160-жолдар) материалдық 
ресурстарды өңдеу, жинақтау жəне тағы басқалар кіреді. Осы қызметтерге мыналар 
жатады: дайын құрылыс құрылғыларын (құрылыс қызметі) жинақтауын қоспағанда, 
өңделмеген мұнайды, табиғи газды, метал кендерін жəне қойыртпаларын өңдеу; киім 
тігу, электрониканы жəне жинаудың басқа түрлерін жинақтау; 

Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметке (60; 170-жолдар) теңіз 
жəне əуе кемелерін жəне басқа да көлік құралдарын, сондай-ақ құрылыстық жөндеуді, 
компьютерлер жөндеуді жəне мұнай мен газ ұңғымаларын жөндеуді қоспағанда, басқа 
да тауарларды күрделі жəне ағымдағы жөндеу əрі техникалық қызмет көрсету кіреді. 
Көлік құралдарын тазалау жəне жинау (басқа да көлік қызметі) қосылмайды; 

Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін (70; 180-жолдар) ақы төлеуге меншік 
құқықтарын (патенттер, авторлық құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер, 
дизайн сияқты тағы басқалар) пайдаланғаны үшін ақы төлеу, сондай-ақ жасалынған 
түпнұсқаларды жəне прототиптерді (кітаптар жəне қолжазбалар, компьютерлік 
бағдарламалық қамтамасыз етулер, кинематографиялық жұмыстар, дыбыстық жаз-
балар жəне сияқты тағы басқалар) жасауға жəне (немесе) таратуға арналған лицен-
зиялар үшін ақы төлеу кіреді; 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары жəне тəжірибелік-конструкторлық əзірлемелер ( 
бұдан əрі – ҒЗТКƏ) (81; 191-жолдар) жаратылыстану жəне гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы түбегейлі жəне қолданбалы зерттеулерді, жаңа өнімдер мен 
технологиялардың тəжірибелі əзірлемелерін, техникалық жаңа енгізілімдерді білдіретін 
операциялық жүйелерді əзірлеуді, сондай-ақ ҒЗТКƏ нəтижелерін (патенттер, авторлық 
құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер жəне сияқты тағы басқалар) са-
тып алу жəне сату кіреді;

Заң қызметіне (82; 192-жолдар) кеңестер мен консультациялар; заң, сот жəне 
заңнамалық үдерістерге қызмет көрсету; фирмаларға жедел көмек көрсету; заң 
құжаттамасын дайындау; төрелік сот қызметі жəне тағы басқалар кіреді;

Бухгалтерлік, аудиторлық қызмет (83; 193-жолдар) бухгалтерлік есеп, шот жүргізу, 
аудит жəне салық салу бойынша консультациялық қызметті, қаржылық есептілікті 
жасауды қамтиды; 

Бизнес жəне басқару консультациялары (84; 194-жолдар) бойынша қызмет жал-
пы басқару консультацияларын, қаржы менеджментін, кадр менеджментін, өндірістік 
менеджментті жəне басқа басқару консультацияларын; саясат жəне стратегия бизнесі 
мəселелеріндегі консультацияларды, басқаруды жəне жедел көмекті; жұртшылықпен 
байланыс бойынша қызмет көрсетуді қамтиды. Құрылыс жобасын (құрылыс қызметін) 
басқару қосылмайды;

Жарнама жəне нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызмет көрсетулерге 
(85; 195-жолдар) жарнама агенттіктері арқылы жарнамаларды жобалау, жасау жəне 
маркетинг; жарнама уақытын сатып алу жəне сатуды қоса алғанда бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарнамаларды орналастыру; көрмелер мен сауда жəрмеңкелерін өткізу; 
тауарларды шетелдерде жарнамалау; маркетингтік зерттеулер; əр түрлі проблемалар 
бойынша қоғамдық пікірге сауалнамалар жүргізу кіреді;

Сəулет, инженерлік жəне басқа да техникалық қызмет көрсетуге (86; 196-жолдар) 
сəулет жəне құрылыс жобаларын əзірлеу, геологиялық барлау жəне зерттеулер, карто-
графия; метеорологиялық қызмет көрсету; өнім сапасын тексеру жəне сертификаттау, 
техникалық сынақтар жəне талдаулар, техникалық бақылау; инженерлік консультация-
лар жəне қоршаған орта бойынша консультациялар кіреді. Тау-кен инженериясы мұнда 
қосылмайды, ол пайдалы қазбаларды өндіруге байланысты қызметтерде көрсетіледі;

Қалдықтарды қайта өңдеуге жəне қоршаған ортаны тазалауға (87; 197-жолдар) 
радиоактивті жəне басқа қалдықтарды қайта өңдеу; қоршаған ортаны тазалауға жəне 
қайта өңдеуге байланысты қызмет көрсетулер; санитарлық қызмет кіреді;

Ауыл шаруашылығы жəне пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызмет 
көрсетуге (88; 198-жолдар) ауыл шаруашылығы дақылдарын ( мысалы, өсімдіктерді 
аурулардан жəне зиянкестерден қорғау, өнімділікті арттыру) өсіру бойынша 
қызмет көрсету; орман шаруашылығы; бұрғылау жұмыстарын (бұрғылау, бұрғылау 
мұнараларын салу, мұнай жəне газ ұңғымаларын жөндеу, бөлшектеу жəне цемент-
теу; тау-кен инженериясы) қоса алғанда, мұнай, газ жəне басқа пайдалы қазбаларды 
өндіруге байланысты қызмет кіреді; 

Қызметкерсіз жабдықтың операциялық лизингі (жалға алу) (89; 199-жолдар) 
қызметкерсіз жабдықты жалға алуды, экипажсыз көлік құралдарын жалға алуды, 
жылжымайтын мүлікті жалға алуды қамтиды. Қаржы лизингі, телекоммуникациялық 
желілер мен қуат көздерін (телекоммуникациялық қызметті) жалға алу, экипажы бар 
көлік құралдарын (жүк немесе жолаушы тасымалдаулар) жалға алу қосылмайды;

Саудаға байланысты қызмет көрсетуге (90; 200-жолдар) тауарлармен жəне 
қызметпен операциялар бойынша трейдерлерге, биржалық тауар брокерлеріне, ди-
лерлерге, аукционшыларға төлеуге тиісті комиссиялық сыйақы кіреді. Қаржы құралдары 
(қаржылық қызмет) брокерлік қызмет жəне агенттердің жүк немесе жолаушы тасымал-
дауларына (басқа көлік қызметі) байланысты комиссиялық сыйақысы қосылмайды; 

Басқа іскерлік қызмет көрсетулерге (91; 201-жолдар) электр энергиясын, су, газ 
тарату жəне тағы басқалар; кадрларды іріктеу, күзет, жазбаша жəне ауызша аударма, 
фотосуретке түсіру, үй-жайларды жинау, тамақтандыруды ұйымдастыру, риэлторлық 
қызмет, баспа қызметі, ветеринар қызметі жəне жоғарыда аталған қызмет көрсетулерге 
қосылмайтын басқа да іскерлік қызметтер кіреді; 

Жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге жəне мəдениет пен демалыс саласындағы 
қызмет көрсетуге (100; 210-жолдар) фильмдерді, радио- жəне телебағдарламалар мен 
сазгерлік туындылардың жазбаларын жасауға байланысты қызметтерді; актерлердің, 
режиссерлердің жəне тағы басқа гастрольдерге шығуына, театр қойылымдарын 
жасауға, сазгерлік, спорттық жəне цирк бағдарламаларын жасауға байланысты еңбекке 
ақы төлеу; бейне- жəне дыбыс жазбаларын жалға алғаны үшін, бейне- жəне дыбыс 
жазбаларын пайдалану (көрсету) құқығы үшін, телеарналарға қолжетімділігі үшін ақы 
төлеу; прокаттан түскен төлемдер мен түсімдер; қолжазбалардың, бейне- жəне дыбыс 
жазбаларының түпнұсқаларын сатып алу жəне сату, жаппай шығару; мұражайлардың, 
кітапханалардың, мұрағаттардың жұмыстарына байланысты қызмет көрсету жəне 
спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға байланысты қызмет көрсетулерге; сондай-ақ 
оқытушылар мен медицина қызметкерлерінің өз елінен тысқары жерлерде көрсететін 
қызметтеріне, сырттай көрсетілетін қызметті қоса алғанда, ақы төлеу кіреді. 

Материалдық емес активтермен операцияларға (380; 390-жолдар) брендтердің ата-
улары, мерзімдік басылымдардың тақырыптары, сауда белгілері, домен логотиптері 
мен аттары сияқты маркетингтік активтерді сату жəне сатып алу; спортшының бір 
клубтан басқасына өткен үшін трансфертке ақы төлеу кіреді;

Табиғи ресурстарды жалға алуға (400; 410-жолдар) жер, орман, қорықтар, сулы 
жерлер сияқты табиғи ресурстарды уақытша пайдалануға бергені үшін; пайдалы 
қазбаларды өндіруге жəне балық аулауға құқықтар бергені үшін; аумақтың үстінен 
ұшу құқығы үшін төлемдер кіреді;

Резидент емес қызметкерлердің жалақысына (530; 540-жолдар) кемінде бір жыл 
мерзімге жұмысқа жалданған шетелдік қызметкерлердің жəне вахталық əдіспен 
жұмысқа тартылған шетелдік қызметкерлердің ақшалай жəне табиғи нысандағы 
еңбекақысы кіреді. Табиғи нысандағы жалақы тауарлар жəне тамақтану, тұрғын 
үй, көлік құралдары, тегін жол жүру, жұмысқа жəне жұмыстан тасымалдау, спорт 
орталықтарының жəне демалыс үйлерінің қызметі, акцияларға опциондар сияқты 
қызмет түріндегі төлемдерден тұрады;

Басқа да ағымдағы трансферттерге (580; 590-жолдар) сақтандыру төлемдері, 
сондай-ақ негізгі капиталдың жинақтарын қаржыландыруға байланысты емес 
сыйлықтар жəне садақалар болып табылмайтын мүлікке келтірілген жарақат не-
месе ысырап үшін өтемақылар төлеу кіреді. Сауда палаталары немесе салалық 
қауымдастықтар сияқты коммерциялық емес ұйымдарға мүшелік жарналар транс-
ферттерге жатпайды (басқа да іскерлік қызметтер);

Күрделі трансферттерге капитал активтеріне (600; 610-жолдар) ауқымды зиян 
(мысалы, мұнайдың құйылуына байланысты, күшті жарылыстар, фармацевтік өнімнен 
болған жанама əсерлер жəне тағы басқалар) келтіргені үшін өтемақы төлемдері, 
сондай-ақ негізгі капиталдың жинақтарын қаржыландыру мақсатына арналған ірі 
сыйлықтар жəне садақалар, мысалы, университеттерге жаңа оқу үй-жайларының 
құрылысы бойынша шығыстарды жабуға арналған сыйлықтар кіреді.

8. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады. 

Қағаз тасығышта есеп беру кезінде респондент статистикалық нысанның тек 
ақпарат толтырылған бөліктерін тапсырады. Сонымен бірге, статистикалық нысанның 
мазмұнында толтырылған бөліктердің бар болуы көрсетіледі.

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

9. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 1-бөлік «Қызмет көрсету бойынша операциялар»:
80-жол = 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91-жолдарының қосындысы 

əрбір баған үшін;
91-жол = 91/1 +….+ 91/n -жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;
100-жол = 100/1 +….+ 100/n-жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;
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(Жалғасы 22-бетте) 

190-жол = 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + + 
201-жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;

201-жол = 201/1+….+201/n -жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;
210-жол = 210/1+….+210/n -жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;
2) 4-бөлік. «Көлік қызметтері»: 
350-жол = 351 + 352-жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;
370-жол = 371 + 372-жолдарының қосындысы əрбір баған үшін;
3) барлық бөліктер үшін:
1-баған = 2 + 3 +…+ n-жолдарының қосындысы барлық жолдар үшін, 4-бөліктің 340 

жəне 360-жолдарынан басқа.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется   Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики      2017 жылғы 7 желтоқсандағы
        №194 бұйрығына 17-қосымша
Ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық              Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
нысаны   төрағасының мiндетiн атқарушы ның
Статистическая форма                               2010 жылғы 21 желтоқсандағы
ведомственного   № 351 бұйрығына  33-қосымша 
статистического наблюдения Приложение 33 к приказу исполняющего
    обязанности Председателя Агентства
     Республики Казахстан по статистике
        от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша тапсырылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 6991202
Код статистической формы 6991202

  «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша резидент
       еместерді сақтандыру (қайта сақтандыру)
       жəне резидент еместердің тəуекелдерін
11-ТБ-ЖС             қайта сақтандыру туралы есеп
11-ПБ-ОС   Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов
        и перестраховании рисков у нерезидентов
              по отрасли «общее страхование»

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша лицензия негізінде өз қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру ұйымдары тапсырады
Представляют страховые организации, осуществляющие свою деятельность на ос-
новании лицензии по отрасли «общее страхование»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейін 20-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 20 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

1. Резидент еместерді тікелей сақтандыру, мың АҚШ доллары
 Прямое страхование нерезидентов, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Ба
рл

ы
ғы

 
Вс
ег
о

Сақтанушы елдің 
атауы

Наименование страны 
страхователя

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары 
 Часть 1.1. Операции за отчетный период
Резидент еместермен сақтандыру 
шарттары бойын-ша қабылданған 
сақтандыру сыйлықақылары 
Страховые премии, принятые по догово-
рам страхования с нерезидентами

11100

Резидент еместермен сақтандыру 
шарттары бойынша сақтандыру 
төлемдерін жүзеге асыру шығыстары
Расходы по осуществлению страховых 
выплат по договорам страхования с не-
резидентами

11200

оның ішінде ірі сақтандыру төлемдері 
из них крупные страховые выплаты

11210

Сақтандыру резервтерін инвестици-
ялаудан кіріс (резидент еместермен 
сақтандыру шарттары бойынша, қайта 
сақтандырушының үлесін қоспағанда)
Доход от инвестирования страховых ре-
зервов (по договорам страхования с не-
резидентами, за исключением доли пере-
страховщика)

11300

1.2-бөлік. Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша резервтер 
бойынша қалдықтар 
(позициялар) (қайта сақтандырушының үлесін қоспағанда)
Часть 1.2. Остатки (позиции) по резервам по договорам страхования с нерезиден-
тами (за исключением доли перестраховщика)
Еңбегі сіңбеген сыйлықақы резерві
Резерв незаработанной премии 

11500

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

11520

тікелей инвестициялау объектілерін 
(резидент еместерді) сақтандыру бой-
ынша
по страхованию объектов прямого инве-
стирования (нерезидентов)

11521

резидент емес тікелей инвесторларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов не-
резидентов

11522

резидент емес тел компанияларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компаний 
нерезидентов

11523

басқа резидент еместерді сақтандыру 
бойынша 
по страхованию прочих нерезидентов

11524

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

11530

тікелей инвестициялау объектілерін 
(резидент еместерді) сақтандыру бой-
ынша
по страхованию объектов прямого инве-
стирования (нерезидентов)

11531

резидент емес тікелей инвесторларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов не-
резидентов

11532

резидент емес тел компанияларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компаний 
нерезидентов

11533

басқа резидент еместерді сақтандыру 
бойынша 
по страхованию прочих нерезидентов

11534

Шығындар резерві
Резерв убытков 

11600

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

11620

тікелей инвестициялау объек тілерін 
(резидент еместерді) сақтандыру бой-
ынша
по страхованию объектов прямого инве-
стирования (нерезидентов)

11621

резидент емес тікелей инвесторларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов не-
резидентов

11622

резидент емес тел компанияларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компаний 
нерезидентов

11623

басқа резидент еместерді сақтандыру 
бойынша 
по страхованию прочих нерезидентов

11624

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

11630

тікелей инвестициялау объектілерін 
(резидент еместерді) сақтандыру бой-
ынша
по страхованию объектов прямого инве-
стирования (нерезидентов)

11631

резидент емес тікелей инвесторларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов не-
резидентов

11632

резидент емес тел компанияларды 
сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компаний 
нерезидентов

11633

басқа резидент еместерді сақтандыру 
бойынша 
по страхованию прочих нерезидентов

11634

2. Резидент еместерді қайта сақтандыру (кіріс қайта сақтандыруы), мың АҚШ 
доллары
 Перестрахование нерезидентов (входящее перестрахование), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы 
Всего

Қайта сақтанушы елдің 
атауы

Наименование страны пере-
страхователя

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары 
Часть 2.1. Операции за отчетный период
Резидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бойын-
ша қабылданған сақтандыру 
сыйлықақылары
Принятые страховые премии по 
договорам перестрахования с не-
резидентами

12100          

Резидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бойынша 
сақтандыру төлемдерін жүзеге 
асыру шығыстары
Расходы по осуществлению стра-
ховых выплат по договорам пере-
страхования с нерезидентами

12200

оның ішінде ірі сақтандыру 
төлемдері 
из них крупные страховые выплаты

12210

Қайта сақтандыру резервтерін 
инвестициялаудан кіріс (ре-
зидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бойынша)
Доход от инвестирования страхо-
вых резервов (по договорам пере-
страхования с нерезидентами)

12300

төленуге жататын комиссиялар
комиссионные, подлежащие к вы-
плате

12400

теңбе-тең қайта сақтандыру 
болған жағдайда
в случае пропорционального пере-
страхования

12440

теңбе-тең емес қайта сақтандыру 
болған жағдайда
в случае непропорционального 
перестрахования

12450

2.2-бөлік. Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша резервтер 
бойынша қалдықтар (позициялар) (қайта сақтандырушының үлесі)
Часть 2.2. Остатки (позиции) по резервам (доля перестраховщика по договорам 
перестрахования с нерезидентами)

еңбегі сіңбеген сыйлықақы
резерв незаработанной премии

12500

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

12520

тікелей инвестициялау 
объектілерін (резидент 
еместерді) сақтандыру бойынша
по страхованию объектов прямого 
инвестирования (нерезидентов)

12521

резидент емес тікелей инвестор-
ларды сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов 
нерезидентов

12522

резидент емес тел компаниялар-
ды сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компа-
ний нерезидентов

12523

басқа резидент еместерді 
сақтандыру бойынша 
по страхованию прочих нерези-
дентов

12524

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

12530

тікелей инвестициялау 
объектілерін (резидент 
еместерді) сақтандыру бойынша
по страхованию объектов прямого 
инвестирования (нерезидентов)

12531

резидент емес тікелей инвестор-
ларды сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов 
нерезидентов

12532

резидент емес тел компаниялар-
ды сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компа-
ний нерезидентов

12533

басқа резидент еместерді 
сақтандыру бойынша 
по страхованию прочих нерези-
дентов

12534

шығындар резерві
резерв убытков

12600

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

12620

тікелей инвестициялау 
объектілерін (резидент 
еместерді) сақтандыру бойынша
по страхованию объектов прямого 
инвестирования (нерезидентов)

12621

резидент емес тікелей инвестор-
ларды сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов 
нерезидентов

12622

резидент емес тел компаниялар-
ды сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компа-
ний нерезидентов

12623

басқа резидент еместерді 
сақтандыру бойынша 
по страхованию прочих нерези-
дентов

12624

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

12630

тікелей инвестициялау 
объектілерін (резидент 
еместерді) сақтандыру бойынша
по страхованию объектов прямого 
инвестирования (нерезидентов)

12631

резидент емес тікелей инвестор-
ларды сақтандыру бойынша
по страхованию прямых инвесторов 
нерезидентов

12632

резидент емес тел компаниялар-
ды сақтандыру бойынша
по страхованию сестринских компа-
ний нерезидентов

12633

басқа резидент еместерді 
сақтандыру бойынша 
по страхованию прочих нерези-
дентов

12634

3. Резидент еместердің қайта сақтандыруы (шығыс қайта сақтандыруы), мың 
АҚШ доллары
 Перестрахование нерезидентами (исходящее перестрахование), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 
стро-
ки

Бар-
лығы 
Всего

Қайта сақтандырушы елдің 
атауы

Наименование страны пере-
страховщика

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары
Часть 3.1. Операции за отчетный период
резидент емес қайта сақтандыру 
ұйымына, оның ішінде сақтандыру 
брокері арқылы берілген 
сақтандыру сыйлықақылары
страховые премии, переданные пере-
страховочной организации – нерези-
денту, в том числе через страхового 
брокера

13100

резидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бойынша 
алынған өтемақы
возмещение, полученное по дого-
ворам перестрахования с нерези-
дентами

13200          

алынуға жататын комиссиялар
комиссионные, подлежащие к полу-
чению

13400          

теңбе-тең қайта сақтандыру болған 
жағдайда
в случае пропорционального пере-
страхования

13440

теңбе-тең емес қайта сақтандыру 
болған жағдайда
в случае непропорционального пере-
страхования

13450

4. Сақтандыру брокерлерінің жəне резидент емес сақтандыру агенттерінің 
(делдалдық қызмет) қатысуымен сақтандыру (қайта сақтандыру), мың АҚШ 
доллары
 Страхование (перестрахование) с участием страховых брокеров и страховых агентов 
нерезидентов (посредническая деятельность), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы 
Всего

Брокер (агент) елдің атауы
Наименование страны брокера 

(агента)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары
 Часть 4.1. Операции за отчетный период
Резидент емес сақтандыру 
брокеріне немесе резидент 
емес сақтандыру агентіне 
алынған қызметтер үшін 
төленген комиссия 
Комиссия, выплаченная страхо-
вому брокеру-нерезиденту или 
страховому агенту-нерезиденту 
за полученные услуги

14400

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

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

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

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 194 бұйрығына 18-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 34-қосымша

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта 
сақтандыру) жəне резидент еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру туралы 

есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
(коды 6991202, индексі 11-ТБ-ЖС, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі 

нұсқаулық

1. Осы «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне резидент еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру ту-
ралы есеп» (коды 6991202, индексі 11-ТБ-ЖС, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ведомстволық статистикалық 
байқаудың «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне резидент еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру туралы 
есеп» (коды 6991202, индексі 11-ТБ-ЖС, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысанын 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданы-
лады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 

дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3) резидент еместерді тікелей сақтандыру – сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
тəуекелдерін қабылдаумен байланысты туындайтын қызмет жəне онымен байланы-
сты қатынастар;

4) резидент еместердің қайта сақтандыруы (шығыс қайта сақтандыруы) – 
жасалған қайта сақтандыру шартына сəйкес сақтандыру тəуекелдерінің бөлігін қайта 
сақтандыруға берумен байланысты туындайтын қызмет жəне онымен байланысты 
қатынастар;

5) резидент еместерді қайта сақтандыру (кіріс қайта сақтандыруы) – жасалған қайта 
сақтандыру шартына сəйкес сақтандыру тəуекелдерінің бөлігін қабылдаумен байла-
нысты туындайтын қызмет жəне онымен байланысты қатынастар;

6) тікелей инвестор – капиталдағы қатысу (дауыс беретін акциялар немесе 
қатысушының дауысы) құралдарының он жəне одан көп пайызын иеленетін (тікелей 
немесе жанама) тұлға. Тікелей инвесторлар жеке тұлғалар (үй шаруашылықтары), 
заңды тұлғалар, халықаралық ұйымдар, сондай-ақ заңды тұлға құрмай - ақ басқа да 
субъектілер болып табылады;

7) тікелей инвестициялау объектісі – оған қатысты респондент тікелей инвестор 
болып табылатын объект;

8) тел кəсіпорын – тікелей инвестордың респондентімен ортақ жағдайлары бар 
кəсіпорын, бірақ бұл кəсіпорын да, респондент те бір-бірінің капиталына қатысу 
құралдарының 10 пайызына немесе одан көп ие болмайды;

9) ірі сақтандыру төлемдері – бөлек жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты 
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтері сомасының 25 пайызынан 
асатын, сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі болып табылатын 
активтерді шегергендегі төлемдер. 

3. Осы статистикалық нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасы 
сыртқы секторының статистикасын қалыптастыруға арналған. Статистикалық нысан 
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі саласындағы төлем балансының 
операцияларына жататын ақпарат, сондай-ақ елдің халықаралық инвестициялық по-
зициясы жəне сыртқы борышы үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
резервтері бойынша қалдықтары жинақталады. 

4. Есепті кезең үшін есептің 1.1, 2.1, 3.1, 4,1-бөлімдерінде аталған барлық операци-
ялар (жол коды 11100, 11200, 11210, 11300, 12100, 12200, 12210, 12300, 12400, 12440, 
12450, 13100, 13200, 13400, 13440, 13450, 14400), есептеу əдісіне сəйкес көрсетіледі.

5. 4-бөлімде резидент емес сақтандыру – брокеріне немесе резидент емес 
сақтандыру – агентіне алынған қызметтері үшін төленген комиссия көрсетіледі. 

Осындай қызметтерге сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша делдалдық қызмет, 
консультациялық қызмет, құндық бағалау жəне шығындарды реттеу қызметтері, құтқару 
жұмыстарын қамтамасыз ету бойынша əкімшілік қызметтер, сақтандыру төлемдеріне 
қатысты реттеу жəне мониторинг жүргізу қызметтері, сақтандыру қызметімен байла-
нысты басқа қосалқы қызметтер жатады. 

6. Барлық сомалар үтірден кейін нақты бір белгіге дейін мың АҚШ долларында 
көрсетіледі.

Теңгеде көрсетілген сомалар АҚШ долларына аударылады. Өзге шетел валютала-
рында көрсетілген сомалар алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына аударылады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүзеге 
асыру күніне тиісті бағамдар, кірістер жəне комиссиялар үшін – есепті кезеңдегі ор-
таша есеппен алынған бағамдар, тоқсанның басындағы жəне соңындағы қалдықтар 
үшін – тиісті күннің бағамы қолданылады.

7. Барлық операциялар əріптес елдер бойынша бөлініп көрсетіледі (сақтанушылар, 
қайта сақтанушылар, қайта сақтандырушылар, брокерлер, агенттер). Елдердің атауы 
1–4 бөлімдердің 2–10 бағандарында көрсетіледі. Егер респонденттің əріптес елдерінің 
саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың санынан асатын болса, жетпейтін 
бағандар қосылады. 

8. Есепті кезеңнің басындағы сақтандыру резервтері бойынша қалдықтар олардың 
өткен кезеңнің соңындағы қалдықтарына тең.

9. Есеп электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып бай-
ланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

10.  Арифметикалық-логикалық бақылау:
11520 жол = өткен кезеңдегі есептің 11530 жолы əр баған үшін;
11521 жол = өткен кезеңдегі есептің 11531 жолы əр баған үшін;
11522 жол = өткен кезеңдегі есептің 11532 жолы əр баған үшін;
11523 жол = өткен кезеңдегі есептің 11533 жолы əр баған үшін;
11524 жол = өткен кезеңдегі есептің 11534 жолы əр баған үшін;
11620 жол = өткен кезеңдегі есептің 11630 жолы əр баған үшін;
11621 жол = өткен кезеңдегі есептің 11631 жолы əр баған үшін;
11622 жол = өткен кезеңдегі есептің 11632 жолы əр баған үшін;
11623 жол = өткен кезеңдегі есептің 11633 жолы əр баған үшін;
11624 жол = өткен кезеңдегі есептің 11634 жолы əр баған үшін;
12520 жол = өткен кезеңдегі есептің 12530 жолы əр баған үшін;
12521 жол = өткен кезеңдегі есептің 12531 жолы əр баған үшін;
12522 жол = өткен кезеңдегі есептің 12532 жолы əр баған үшін;
12523 жол = өткен кезеңдегі есептің 12533 жолы əр баған үшін;
12524 жол = өткен кезеңдегі есептің 12534 жолы əр баған үшін;
12620 жол = өткен кезеңдегі есептің 12630 жолы əр баған үшін;
12621 жол = өткен кезеңдегі есептің 12631 жолы əр баған үшін;
12622 жол = өткен кезеңдегі есептің 12632 жолы əр баған үшін;
12623 жол = өткен кезеңдегі есептің 12633 жолы əр баған үшін;
12624 жол = өткен кезеңдегі есептің 12634 жолы əр баған үшін;
12400 жол = 12440 жол + 12450 жол əр баған үшін;
13400 жол = 13440 жол + 13450 жол əр баған үшін;
11520 жол = 11521 жол + 11522 жол + 11523 жол + 11524 жол əр баған үшін;
11530 жол = 11531 жол + 11532 жол + 11533 жол + 11534 жол əр баған үшін;
11620 жол = 11621 жол + 11622 жол + 11623 жол + 11624 жол əр баған үшін;
11630 жол = 11631 жол + 11632 жол + 11633 жол + 11634 жол əр баған үшін;
12520 жол = 12521 жол + 12522 жол + 12523 жол + 12524 жол əр баған үшін;
12530 жол = 12531 жол + 12532 жол + 12533 жол + 12534 жол əр баған үшін;
12620 жол = 12621 жол + 12622 жол + 12623 жол + 12624 жол əр баған үшін;
12630 жол = 12631 жол + 12632 жол + 12633 жол + 12634 жол əр баған үшін.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики     2017 жылғы 7 желтоқсандағы
       №194 бұйрығына 19-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 37 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного   Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения       от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          37-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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»

Статистикалықнысан коды 7431202
Код статистической формы 7431202

         Резидент еместер мен бағалы қағаздар бойынша
15-ТБ                  халықаралық операциялар туралы есеп
15-ПБ                        Отчет о международных операциях
                     по ценным бумагам с нерезидентами

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

Екінші деңгейдегі банктер жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы; бро-
керлер жəне (немесе) дилерлер; инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар; 
бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары жəне тіркеушілері; зейнет ақы 
активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар; бірың ғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларымен ұсынылады
Представляется банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития 
Казахстана»; брокерами и (или) дилерами; организациями по управлению инвести-
ционным портфелем; номинальными держателями и регистраторами ценных бумаг; 
организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными акти-
вами; единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными 
пенсионными фондами

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

1. Қазақстан Республикасында эмиссияланған бағалы қағаздар
 Ценные бумаги, эмитированные в Республике Казахстан
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Ескертпе:
Примечание:
1Осы жерде жəне бұдан əрі – ұлттық сəйкестендіру нөмірі
1Здесь и далее - национальный идентификационный номер
2Осы жерде жəне бұдан əрі – бағалы қағаздар 
2 Здесь и далее – ценные бумаги

1.1 Теңгемен номинирленген бағалы қағаздар
 Ценные бумаги, номинированные в тенге

1.1.1 Резиденттер эмиссиялаған жəне резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар 
мың теңгемен
Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам в 
тысячах тенге
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1111
1111

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1.2 Резидент еместер эмиссиялаған жəне резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар 
мың теңгемен
Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам в 
тысячах тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1210
1210

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x
x

1.2 Шетел валютасымен номинирленген бағалы қағаздар 
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте

1.2.1 Резиденттер эмиссиялаған жəне резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар 
мың АҚШ долларымен
Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам в ты-
сячах долларов США
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1121
1121

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.2.2 Резидент еместер эмиссиялаған жəне резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар 
мың АҚШ долларымен
Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам в ты-
сячах долларов США
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1220
1220

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x
x

2. Басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес жəне солардың аумағында 
шығарылған бағалы қағаздар
 Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств 
и на их территории
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2.1 Резиденттер эмиссиялаған жəне резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар 
мың АҚШ долларымен
Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам в ты-
сячах долларов США
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2121
2121

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.2 Резидент еместер эмиссиялаған жəне резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар 
мың АҚШ долларымен
 Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам в 
тысячах долларов США
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2220
2220

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x
x

2.3 Резиденттер эмиссиялаған жəне резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар мың 
АҚШ долларымен
Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие резидентам в ты-
сячах долларов США 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2120
2120

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
x
x

Түсіндірмелер
Комментарии _______________________________________________________ 

Түсіндірме:
Комментарий: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3

Согласны на распространение первичных статистических данных3       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3

Не согласны на распространение первичных статистических данных3  

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 государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы №194 бұйрығына 20-қосымша

Казақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 38-қосымша

«Резидент еместермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар 
туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (коды 7431202, индексі 15-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1.  Осы «Резидент еместермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операци-
ялар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
(коды 7431202, индексі 15-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ведомстволық статистикалық 
байқаудың «Резидент еместермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операци-
ялар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
(коды 7431202, индексі 15-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) (бұдан əрі – статистикалық ны-
сан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданы-
лады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын 

жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша 
тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында 
жүрген азаматтар олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан 
резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа 
да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 
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осы тармақшаның үшінші абзацында жəне осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші 
абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында кемінде бір жыл тұратын шетелдік азаматтар. 
Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген 
шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне 
қарамастан резиденттер еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы 
заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшаның 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері.

3. Респонденттер статистикалық нысанды өз операциялары бойынша жəне респон-
дент клиенттерінің мынадай операциялары бойынша ұсынады:

1) резиденттер шығарған жəне респонденттің резидент емес клиентіне тиесілі 
бағалы қағаздармен (1.1.1, 1.2.1, 2.1-бөліктер);

2) резиденттер еместер шығарған жəне респондентке немесе респонденттің рези-
дент клиентіне тиесілі бағалы қағаздармен (1.1.2, 1.2.2, 2.2-бөліктер);

3) шет елдегі резиденттер шығарған жəне респондентке немесе респонденттің 
резидент клиентіне тиесілі бағалы қағаздармен (2.3-бөлік).

4. Респондентке тиесілі бағалы қағаздар жəне оның клиенттеріне тиесілі бағалы 
қағаздар бойынша жеке статистикалық нысанды ұсынуға болады. Бағалы қағаздар 
нарығында қызметтің бірнеше түрін жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің əрбір түрі 
бойынша жеке статистикалық нысанды ұсынуына болады. Көрсетілген жағдайларда 
түсіндірмеде ұсынылған статистикалық нысанның ерекше нұсқамасы көрсетіледі.

5. Статистикалық нысанда Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттік 
бағалы қағаздарды қоспағанда резидент еместермен (өз атынан жəне клиенттердің 
атынан) есепті кезеңде Қазақстан Республикасында да, шет елде де шығарылған 
барлық бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар бойынша деректер көрсетіледі. 
Сонымен бірге есепті кезеңнің басындағы жəне соңындағы жағдай бойынша бағалы 
қағаздардың саны, құны, бағалы қағаздарды иеленуден түскен инвестициялық кіріс 
жəне қызмет көрсеткені үшін комиссиялық алымдар бойынша, оның ішінде есепті 
кезеңде операциялар болмаған жағдайдағы деректер ұсынылады.

Деректер бағалы қағаздың əрбір түрі жəне əрбір иесі бойынша жеке ұсынылады.
6. 1-бағанда жазбаның реттік нөмірі көрсетіледі. Белгілі бір бөлімнің əрбір бөлігі 

үшін жазбаның нөмірі жеке жазылады.
7. 2-бағанда əрбір жол бойынша нысанның мынадай бөліктеріне сəйкес əрдайым 

операция коды қойылады:
1.1.1 – 1111-код;
1.1.2 – 1210-код;
1.2.1 – 1121-код;
1.2.2 – 1220-код;
2.1 – 2121-код;
2.2 – 2220-код;
2.3 – 2120-код.
8. 1-бөлімнің 3-бағанында бағалы қағаздың ұлттық сəйкестендіру нөмірі, 2-бөлімнің 

3-бағанында – бағалы қағаздың шетелдік мемлекеттің уəкілетті органдары берген 
сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

9. 4 жəне 5-бағандарда əрбір шот иесіне берілетін шот иесі типінің коды көрсетіледі:
1) 4-бағанда – «Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерін 

белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне (06 ИСО 
3166.1 – 2013 ҚР ҰЖ) сəйкес шот иесі елінің үш мəнді цифрлық коды;

2) 5-бағанда – шот иесі секторының коды:
«1» орталық үкімет;
«2» аймақтық жəне жергілікті басқару органдары;
«3» орталық (ұлттық) банктер;
«4» басқа да депозиттік ұйымдар;
«5» басқа да қаржы ұйымдары;
«6» мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар;
«7» мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;
«8» үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;
«9» үй шаруашылықтары.
10. Қаржы операциялары 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-бағандары бойынша бағалы 

қағаздар иелерінің ауысуын көздейтін резидент жəне резидент емес арасындағы опе-
рациялардан тұрады жəне мəміледе көрсетілген құны бойынша көрсетіледі.

11. Басқа операциялар 16, 17, 18, 19-бағандары бойынша мыналардан тұрады:
1) нəтижесі бағалы қағаздарға деген меншік құқығын беруге əкеп соқпайтын резидент 

пен резидент емес арасындағы операциялар (бағалы қағаздарды номиналды ұстауға 
беру, клиенттердің бір номиналды ұстаушыдан немесе тіркеушіден басқа номиналды 
ұстаушыға немесе тіркеушіге өтуі);

2) қаржы операцияларына жатқызылған: бағалы қағаздарды сыйға тарту, бағалы 
қағаздарды мұрагерлікке беру, бағалы қағаздарды соттың шешімі бойынша иеліктен 
шығаруды қоспағанда, резидент жəне резидент емес арасындағы меншік құқығын бе-
румен байланысты операциялар;

3) резидент еместер арасындағы меншік құқығын берумен байланысты операция-
лар (қайталама нарықтағы сатып алу, қайталама нарықтағы сату);

4) резиденттер арасындағы меншік құқығын берумен байланысты операциялар 
(қайталама нарықтағы сатып алу, қайталама нарықтағы сату).

12. Құн өзгерістері 20-баған бойынша валюта бағамының ауытқуы нəтижесіндегі 
өзгерістерден (АҚШ долларынан басқа шетел валютасындағы бағалы қағаздар 
жағдайындағы бағамдық айырма), сондай-ақ бағалы қағаздың нарықтық құнынан 
тұрады.

13. 23-бағанда тек борыштық бағалы қағаздар бойынша деректер көрсетіледі:
1) респонденттің жəне оның клиентінің бағалы қағазды есепті кезеңде иеленген 

күндері үшін есептелген жарияланған сыйақы;
2) респонденттің жəне оның клиентінің бағалы қағазды есепті кезеңде иеленген 

күндері үшін сыйлықақы немесе дисконт амортизациясы.
14. 24-бағанда есепті кезеңде алынған кірістер бойынша деректер көрсетіледі:
1) респонденттің жəне оның клиентінің есепті кезеңде алған дивиденттері;
2) респонденттің жəне оның клиентінің есепті кезеңде эмитенттің борыштық бағалы 

қағаздар бойынша есептелген сыйақыны өтеуі кезінде алған сыйақысы.
Осы тармақта көрсетілген кірістер олардан ұсталатын кез келген комиссиялық 

алымдар немесе салықтарды құрайтын сомада көрсетіледі.
15. 25-бағанда резидент емес клиенттің респондентке брокерлік, консультациялық, 

ақпараттық, тіркеу жəне басқа да қызметтері үшін төлеген комиссиялық кіріс бойынша 
деректер көрсетіледі.

16. Бағалы қағаздардың қайталама нарықта сатып алынуы жəне сатылуы ағымдағы 
нарықтық құны немесе сатып алушы-клиент немесе сатушы көрсеткен тиісті құны, 
бағасы бойынша 13 жəне 15-бағандарда көрсетіледі.

17. Бағалы қағаздар бойынша есепті кезеңнің басындағы позициялар олардың 
есепті кезеңнің аяғындағы 6 жəне 7-бағандардың позицияларына тең. 

22 бағандағы бағалы қағаздар бойынша есепті кезеңнің аяғындағы позиция бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жарияланған есепті кезеңнің аяғындағы 
нарықтық бағағамен анықталады.

Ұйымдастырылмаған нарықта мəмілелер жасалатын бағалы қағаздармен болған 
жағдайларда есепті кезеңнің аяғындағы бағалы қағаздар бойынша позицияны бағалау 
үшін артықшылық беру тəртібімен мынадай бағалар 22-бағанда қолданылады:

бағалы қағаздың соңғы мəміле бойынша бағасы;
бағалы қағаздың сатып алумен байланысты шығыстарын алып тастағандағы сатып 

алу құны бойынша бағасы (брокерлік сыйақы, банк қызметі үшін сыйақы);
бағалы қағаздың номиналды құны.
18. 1 бөлімнің 1.1 бөлігі Қазақстан Республикасында шығарылған жəне теңгемен 

номинирленген бағалы қағаздармен операциялар бойынша сомалар мың теңгемен 
көрсетіледі. 1 бөлімнің 1.2 бөлігі Қазақстан Республикасында шығарылған жəне шетел 
валютасымен номинирленген бағалы қағаздармен операциялар бойынша сомалар 
мың АҚШ долларымен көрсетіледі. 

19. 2-бөлімде басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес жəне олардың аумағында 
шығарылған жəне шетел валюталарында номинирленген бағалы қағаздармен опера-
циялар бойынша сомалар мың АҚШ долларымен көрсетіледі.

20. Басқа шетел валюталарымен берілген қаржы операциялары жəне басқа 
көрсеткіштер төмендегідей белгіленген кросс-бағам бойынша АҚШ долларына ау-
ыстырылады: 

1) кезеңнің басындағы құны алдыңғы кезеңнің аяғындағы кросс-бағам бойынша 
ауыстырылады; 

2) кезеңнің аяғындағы құны – есепті кезеңнің аяғындағы кросс-бағам бойынша; 
3) қаржы жəне басқа операциялар, инвестициялық кіріс жəне комиссиялық ақы – 

операция жүргізілген күнгі бағам бойынша не есепті кезеңдегі орташа алынған кросс-
бағам бойынша.

Айырбастау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында қолданылатын валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы 
пайдаланылады. 

21. Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны растау 
рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 
Басқа тəсілмен ұсынылған есеп қағаз тасығышта немесе электрондық цифрлық 
қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып байланыс арнасы арқылы электрондық 
түрде кейінгі растауды талап етеді. Бір есепті əр түрлі тəсілдермен ұсынған кезде, 
күндердің алғашқысы есепті ұсыну күні болып саналады.

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

22. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) есепті кезеңнің басындағы позициялар бойынша:
6-баған = өткен кезеңдегі есептің 21 бағаны;
7-баған = өткен кезеңдегі есептің 22 бағаны;
2) əр қатар үшін бағалы қағаздардың құны бойынша:
7-баған = 6-баған * бағалы қағаздың бағасы;
9-баған = 8-баған * бағалы қағаздың бағасы;
11-баған = 10-баған * бағалы қағаздың бағасы;
13-баған = 12-баған * бағалы қағаздың бағасы;
15-баған = 14-баған * бағалы қағаздың бағасы;
17-баған = 16-баған * бағалы қағаздың бағасы;
19-баған = 18-баған * бағалы қағаздың бағасы;
22-баған = 21-баған * бағалы қағаздың бағасы;
3) статистикалық нысанның əрбір жолы үшін бағалы қағаздар саны бойынша:
21-баған = 6-баған + 8-баған – 10-баған + 12-баған – 14-баған + 16-баған – 18-баған;
4) құн өзгерістерін дұрыс көрсету үшін статистикалық нысанды алдымен номинация 

валютасында толтырылады, содан кейін ғана АҚШ долларына тиісті бағамдар бойынша 
ағындар мен қорларға ауыстырылады. Құн өзгерістерінен басқа барлық бағандарды 
есепке алу валютасында толтырғаннан кейін 20-баған қалдық əдісімен айқындалады:

əр қатар үшін 20-баған = 22-баған – 7-баған – 9-баған + 11-баған – 13-баған + 
15-баған – 17-баған + 19-баған.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики     2017 жылғы 7 желтоқсандағы
       №194 бұйрығына 21-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 39 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного   Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения       от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          39-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7441201
Код статистической формы 7441201

16-ТБ         Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп
16-ПБ                  Отчет о движении наличной иностранной валюты

Айлық  Есепті кезең   ай                  жыл
Месячная  Отчетный период   месяц        год

Екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы жəне 
Ұлттық почта операторы ұсынады
Представляется банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития 
Казахстана» и Национальным оператором почты

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей 
Срок представления – не позднее 15 числа после отчетного месяца

БСН коды
Код БИН      

Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп, валютаның мың 
берлігімен
Отчет о движении наличной иностранной валюты, в тысячах единиц валюты

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя
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А Б 1 2 3 …
Қолма-қол бар шетел валютасының кезең 
басындағы қалдығы
Остаток наличной инвалюты на начало 
периода

100

Қолма-қол бар шетел валютасының 
түскені, барлығы
Поступление наличной инвалюты, всего

200

оның ішінде:
в том числе:
банктің Қазақстанға əкелгені
ввезено банком в Казахстан

210

Ұлттық Банкті қосқанда банктер-рези-
денттерден сатып алынғаны 
куплено у банков-резидентов, включая 
Национальный Банк

220

валюталық есепшоттарға аудару үшін 
банктік емес заңды тұлғалар–резидент-
терден түскені
поступление от небанковских юридических 
лиц-резидентов для зачисления на валют-
ные счета

230

банктік емес заңды тұлғалар-резидент 
еместерден ваюталық есепшоттарға 
түскені
поступление от небанковских юридических 
лиц-нерезидентов для зачисления на ва-
лютные счета

240

банктің айырбастау пунктері арқылы 
жеке тұлғалардан сатып алынғаны
куплено у физических лиц через обменные 
пункты банка

250

жеке тұлғалар - резиденттерден 
валюталық есепшоттарға қабылданғаны
принято от физических лиц-резидентов для 
зачисления на валютные счета

260

жеке тұлғалар - резидент еместерден 
валюталық есепшоттарға қабылданғаны
принято от физических лиц-нерезидентов 
для зачисления на валютные счета

270

есепшот ашпай-ақ Қазақстан бойынша 
біржолғы аударым үшін жеке тұлғалар - 
резиденттерден қабылданғаны 
принято от физических лиц-резидентов для 
разового перевода по Казахстану
без открытия счета 

280

есепшот ашпай-ақ шет елге біржолғы ау-
дарым үшін жеке тұлғалар -резиденттер-
ден қабылданғаны
принято от физических лиц-резидентов 
для разового перевода за рубеж без откры-
тия счета

290

оның ішінде:
из них:
емделуге жəне білім алуға 
на лечение и образование

291

есепшот ашпай-ақ Қазақстан бойынша 
біржолғы аударым үшін жеке тұлғалар 
резидент еместерден қабылданғаны 
принято от физических лиц-нерезидентов 
для разового перевода по Казахстану без 
открытия счета

300

есепшот ашпай-ақ шет елге біржолғы 
аударым үшін жеке тұлғалар – резидент 
еместерден қабылданғаны 
принято от физических лиц-нерезидентов 
для разового перевода за рубеж
без открытия счета

310

жеке тұлғалар-резиденттерге жол 
чектерін сатудан түскені 
принято от продажи физическим лицам-ре-
зидентам дорожных чеков

311

жеке тұлғалар-резидент еместерге жол 
чектерін сатудан түскені 
принято от продажи физическим лицам-не-
резидентам дорожных чеков

312

өзге де түсімдер
прочие поступления

320

Қолма-қол шетел валютасының 
жұмсалғаны, барлығы 
Израсходовано наличной инвалюты, всего

400

оның ішінде: 
в том числе:
банктің Қазақстаннан шетке шығарғаны
вывезено банком из Казахстана

410

Ұлттық Банкті қосқанда банктер-рези-
денттерге сатылғаны 
продано банкам-резидентам, включая 
Национальный Банк

420

валюталық есепшоттардан банктік емес 
заңды тұлғалар - резиденттерге берілгені
выдано небанковским юридическим лицам - 
резидентам с валютных счетов

430

оның ішінде: 
в том числе:
жалақы төлеуге 
на оплату заработной платы

431

іссапар шығыстарына 
на командировочные расходы

432

өзге де мақсаттарға 
на прочие цели

433

валюталық есепшоттардан банктік емес 
заңды тұлғалар - резидент еместерге 
берілгені 
выдано небанковским юридическим лицам - 
нерезидентам с валютных счетов

440

оның ішінде: 
в том числе:
жалақы төлеуге 
на оплату заработной платы

441

іссапар шығыстарына 
на командировочные расходы

442

өзге де мақсаттарға 
на прочие цели

443

жеке тұлғаларға банктің айырбастау 
пунктері арқылы сатылғаны 
продано физическим лицам через обменные 
пункты банка

450

жеке тұлғалар-резиденттерге валюталық 
есепшоттардан берілгені 
выдано физическим лицам-резидентам с 
валютных счетов

460

жеке тұлғалар -резидент еместерге 
валюталық есепшоттардан берілгені 
выдано физическим лицам-нерезидентам с 
валютных счетов

470

жеке тұлғалар - резиденттерге есепшот 
ашпай-ақ Қазақстан бойынша біржолғы 
аударымның берілгені 
выдано физическим лицам-резидентам по 
разовому переводу по Казахстану без от-
крытия счета

480

жеке тұлғалар - резиденттерге есеп-
шот ашпай-ақ шет елден біржолғы 
аударымның берілгені 
выдано физическим лицам-резидентам по 
разовому переводу из-за рубежа без от-
крытия счета

490

оның ішінде: 
из них: 
емделуге жəне білім алуға
на лечение и образование

491

жеке тұлғалар - резидент еместерге 
есепшот ашпай-ақ Қазақстан бойынша 
біржолғы аударымның берілгені 
выдано физическим лицам-нерезидентам по 
разовому переводу по Казахстану без от-
крытия счета

500

жеке тұлғалар - резидент еместерге 
есепшот ашпай-ақ шет елден біржолғы 
аударымның берілгені 
выдано физическим лицам-нерезидентам 
по разовому переводу из-за рубежа без от-
крытия счета

510

жеке тұлғалар-резиденттерге жол 
чектерін өтеу/қабылдау кезінде берілгені 
выдано физическим лицам-резидентам при 
погашении/приеме дорожных чеков

511

жеке тұлғалар-резидент еместерге жол 
чектерін өтеу/қабылдау кезінде берілгені 
выдано физическим лицам-нерезидентам 
при погашении/приеме дорожных чеков

512

өзге шығыстар
прочие расходования

520

Қолма-қол шетел валютасының кезең 
аяғындағы қалдығы 
Остаток наличной инвалюты на конец пе-
риода

600

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

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

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

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 194 бұйрығына 22-қосымша

Казақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 40-қосымша

«Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7441201,
индексі 16-ТБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7441201, индексі 16-ТБ, 
кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне ведомстволық статистикалық байқаудың «Қолма-қол шетел 
валютасының қозғалысы туралы есеп» (коды 7441201, индексі 16-ТБ, кезеңділігі айлық) 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Нысандағы көрсеткіштер есепті кезеңде операциялар жасалған шетел валютасы 
түрлері немесе есепті кезеңнің басында немесе соңында болатын қолма-қол шетел 
валютасының қалдығы бойынша көрсетіледі.

Деректер валютаның мың бірлігімен бірлігіне дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.
3. Есеп байланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
4. Есепке түзетулер есепті кезең аяқталғаннан кейінгі үш айдың ішінде енгізіледі.
5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
статистикалық нысанның əрбір бағаны бойынша:
100-шифр = алдыңғы кезеңдегі статистикалық нысанның 600-шифрына;
200-шифр = 210–320-шифрлардың қосындысына;
290-шифр ≥ 291-шифрдан;
400-шифр = 410–520-шифрлардың қосындысына; 
430-шифр = 431–433-шифрлардың қосындысына;
440-шифр = 441–443-шифрлардың қосындысына;
490-шифр ≥ 491-шифрдан;
600-шифр = 100-шифр + 200-шифр – 400-шифр.

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики     2017 жылғы 7 желтоқсандағы
       №194 бұйрығына 23-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 47 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного   Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения       от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          47-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 7612205
Код статистической формы 7612205

ТБЗ-1                      Кəсіпорындарды төлем балансы бойынша
                тексеру сауалнамасы
ОПБ-1                   Анкета обследования предприятий по платежному балансу

Бір жолғы  Есепті кезең                     жыл
Единовременная Отчетный период             год

Іріктемеге түскен заңды тұлғалар ұсынады. Статистикалық нысанды мемлекеттік 
басқару органдары жəне банктер ұсынбайды
Представляют юридические лица, попавшие в выборку.Не представляют статистиче-
скую форму органы государственного управления и банки

Ұсыну мерзімі – респонденттерді анықтау бойынша бір жыл ішінде
Срок представления – в течение года по мере выявления респондентов

БСН коды
Код БИН      

Кұрметтi респондент!
Уважаемый респондент!

Толтырылған статистикалық нысанды 20___ ж. _____________ дейін 
қайтаруды сұраймыз.

Пожалуйста, возвратите заполненную статистическую форму до 
____________20___ г.

Осы статистикалық нысан Қазақстанның сыртқы экономикалық шоттарының 
(төлем балансының жəне халықаралық инвестициялау позицияның) статисти-
касын жасау, сондай-ақ осы статистикалық нысанға сəйкес сұралған іріктемелі 
ақпаратты жаңарту жəне нақтылау мақсатында статистикалық байқауға енгізілуі 
тиіс кəсіпорындарды анықтауға арналған. Сыртқы сауда саясаты, шетелдік инве-
стицияларды қолдау саясаты (несиелерді жəне сауда кредиттерін қоса алғанда) 
жəне теңгенің айырбас бағамы саясаты саласында шешімдер қабылдаудың 
негізі болып табылатын сыртқы экономикалық шоттарының шынайылығы осы 
статистикалық нысанды толтыруға байланысты болады.

Тиісті жауаптарға «√» немесе «х» белгісін қоюды жəне ұсынылған кестелерді 
толтыруды сұраймыз. 

Данная статистическая форма предназначена для определения организаций, 
которые должны быть включены в статистическое наблюдение в целях составления 
статистики внешнеэкономических счетов Казахстана (платежного баланса и междуна-
родной инвестиционной позиции), а также с целью уточнения и обновления выборочной 
информации, запрашиваемой в соответствии с настоящей статистической формой. От 
заполнения данной статистической формы зависит достоверность статистики внеш-
неэкономических счетов, являющейся основой принятия решений в области внешне-
торговой политики, политики поддержки иностранных инвестиций (включая ссуды и 
торговые кредиты) и политики обменного курса тенге.

Просим проставить знак «√» или «х» в соответствующих ответах и заполнить 
предлагаемые таблицы.

Нысанның келесі бөлімдерін толтыруға/жаңартуға сұраймыз
Пожалуйста, заполните/обновите следующие разделы формы 
Бөлімдер
Разделы

1  ; 2  ; 3  ; 4  ; 5 ; 6 

(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк) толтырады)
(заполняется Национальным Банком Республики Казахстан

(далее – Национальный Банк))

1-бөлім.Сіздің ұйымыңыз туралы жалпы ақпарат
Раздел 1. Общая информация о Вашей организации

1.1 Келесі мəліметтерді көрсетіңіз
Укажите следующие данные
Пошталық индексі
Почтовый индекс
Облысы
Область
Қаласы, ауданы (немесе қаланың ауданы)
Город, район (или район города)
Елді мекен (ауыл)
Населенный пункт (село)
Мекенжайы (көшесі, даңғылы)
Местонахождение (улица, проспект)
Үйдің жəне офистің (пəтердің) номері
Номер дома и офиса (квартиры)
Телефоны Телефон
Факс
Электрондық поштаның мекенжайы
Почтовый электронный адрес
Ұйымның ресми сайты (бар болған жағдайда)
Официальный сайт организации (при наличии)

1.2 Есептілікті Ұлттық Банкке ұсыну
 Представление отчетности в Национальный Банк 
1.2.1 Сізге ыңғайлы есептілікті ұсыну тəсілдерін көрсетуді сұраймыз (бірнеше 
жауаптарды таңдауға болады)
Укажите, пожалуйста, удобные варианты представления отчетности (можно вы-
брать несколько ответов)

Электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) рас-
тау рəсімдерін сақтай отырып, Интернет желісі арқылы 
электрондық түрде
В электронном виде посредством сети Интернет с подтвержде-
нием электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП)



Қағаз тасығышта
На бумажном носителе 

Басқа (көрсетіңіз)
Иное (укажите)
_____________________________________________________
_____________________________________________________



1.2.2 Сіздің ұйымыңыз Интернет желісіне шығуға 
мүмкіндігіңіз бар ма?
Имеет ли Ваша организация доступ к сети Интернет?

Иə/Да 
Жоқ/Нет 

1.2.3 Сіздің ұйымыңыздың ЭЦҚ-ңыз бар ма?
Имеет ли Ваша организация ЭЦП?

Иə/Да 
Жоқ/Нет 

1.2.4 Сіздің ұйымыңыз үшін қай органның ЭЦҚ-сы арқылы есепті ұсыну 
ыңғайлы?
Представление отчетов посредством ЭЦП какого органа для Вашей организации 
более удобно?

Қазақстан Республикасы Ұлттық куəландырушы 
орталығының (бұдан əрі – ҰКО) ЭЦҚ-сы
ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики 
Казахстан (далее – НУЦ)



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан 
Банкаралық Есеп Айырысу Орталығы» МРК-ның (бұдан əрі 
– ҚБЕО) ЭЦҚ-сы
ЭЦП РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов 
Национального Банка Республики Казахстан» (далее – КЦМР)



Басқа (көрсетіңіз)  Иное (укажите)
_____________________________________________________
_____________________________________________________



2-бөлім. Сіздің ұйымыңыздың инвесторлары жəне инвестициялау объектілері, 
филиалдары, өкілдіктері мен тел ұйымдары туралы ақпарат
Раздел 2. Информация об инвесторах и объектах инвестирования, филиалах, пред-
ставительствах и сестринских организациях Вашей организации

2.1 Сіздің ұйымыңыздың тура инвесторлары туралы ақпарат
Информация о непосредственных инвесторах Вашей организации
2.1.1 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша Сіздің ұйымыңыздағы 
үлеске тура ие болып табылатын бар акционер инвесторларды/
қатысушыларды атап шығыңыз
Перечислите всех инвесторов-акционеров/участников, непосредственно владею-
щих долей в Вашей организации по состоянию на дату заполнения анкеты
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А Б 1 2 3 4 5

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

Ескертпе:
Примечание:
1Т.А.Ə. – Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайында)
1Ф.И.О. – Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.2 Сіздің ұйымыңыздың тура инвестициялау объектілері туралы ақпарат
Информация о непосредственных объектах инвестирования Вашей организации

2.2.1 Сіздің ұйымыңыз сауалнаманы толтыру 
күнінің жағдайы бойынша басқа ұйымдардың 
акцияларына (қатысу үлестеріне) ие бола-
ды ма?
Владеет ли Ваша организация акциями (долями 
участия) других организаций по состоянию на дату 
заполнения анкеты?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

Егер жауабыңыз «Иə» болса, 2.2.2-тармақты толтыруға көшіңіз, жауабыңыз 
«Жоқ» болса, 2.3-тармағын толтыруға көшіңіз.
Если ответ «Да», перейдите к заполнению пункта 2.2.2, если ответ «Нет» - к за-
полнению пункта 2.3.
2.2.2 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша Сіздің ұйымыңыз 
үлесіне тура ие болып табылатын бар ұйымдар - инвестициялау 
объектілерін атап шығыңыз
Перечислите все объекты инвестирования-организации, доля в которых непо-
средственно принадлежит Вашей организации по состоянию на дату заполнения 
анкеты
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А Б 1 2 3 4 5

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

Ескертпе:
Примечание:

2БСН (бизнес-сəйкестендіру номері)/ЖСН (жеке сəйкестендіру номері)/ТСН (тіркеу 
сəйкестендіру номері) – Қазақстанның/шет елдің заңнамасына сəйкес берілген 
сəйкестендіру номерлері
2БИН(бизнес идентификационный номер)/ИИН (индивидуальный идентификацион-
ный номер)/ИНР (идентификационный номер регистрации) – идентификационные 
номера, присваиваемые в соответствии с законодательством Казахстана/иностран-
ного государства

2.3 Сіздің ұйымыңыздың филиалдар мен өкілдіктер туралы ақпарат
Информация о филиалах и представительствах Вашей организации

2.3.1 Сіздің ұйымыңыз сауалнаманы тол-
тыру күнінің жағдайы бойынша филиалдар 
мен өкілдіктерге ие болады ма?
Имеет ли Ваша организация филиалы, пред-
ставительства за рубежом по состоянию на 
дату заполнения анкеты?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

Егер жауабыңыз «Иə» болса, 2.3.2-тармақты толтыруға көшіңіз, жауабыңыз 
«Жоқ» болса, 2.4-тармақты толтыруға көшіңіз.
Если ответ «Да» перейдите к заполнению пункта 2.3.2, если ответ «Нет» - к запол-
нению пункта 2.4.
2.3.2 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша Сіздің ұйымыңыз ие 
болып табылатын бар филиалдар мен өкілдіктерді атап шығыңыз
Перечислите филиалы и представительства Вашей организации за рубежом по 
состоянию на дату заполнения анкеты
№ Филиалың, 

өкілдіктің 
атауы

Наименование 
филиала, 
представи-
тельства

Филиалың, 
өкілдіктің 
тіркеу елі

Страна реги-
страции фили-
ала, предста-
вительства

ТСН2

ИНР2
Филиал, өкілдік 
орналасқан ме-

кенжай
Адрес местонахож-
дения филиала, 

представительства

Филиал, 
өкілдік 

құрылған күні
Дата создания 
филиала, пред-
ставительства

А Б 1 2 3 4

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

2.4 Сіздің ұйымыңыздың байланыстарының жалпы схемасы
Общая схема связей Вашей организации

2.4.1 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша иелік иерархияға 
сəйкес Сіздің ұйымыңыздың байланыстар жалпы схемасы бойынша 
(Сіздің ұйымыңыз ұйымыңыз кіретін Топ бойынша) кестені толтырыңыз. 
Кестені толтыру үшін үлгісі осы нысанды толтыру бойынша Нұсқаулықтың 
6-тармағынды келтірген
Заполните таблицу по общей схеме связей Вашей организации (по Группе, в ко-
торую входит Ваша организация) в соответствии с иерархией владения по состо-
янию на дату заполнения анкеты. Пример для заполнения таблицы приведен в 
пункте 6 Инструкции по заполнению настоящей формы

То
пқ
а 
кі
ре
тін

 з
аң
ды

 тұ
лғ
ан
ы
ң 
ат
ау
ы

 /
же

ке
 тұ

лғ
ан
ы
ң 
Т.
А.
Ə.

1

На
им

ен
ов
ан
ие

 ю
ри
ди
че
ск
ог
о 
ли
ца

 
/Ф

.И
.О

1  ф
из
ич
ес
ко
го

 л
иц
а,

 н
ах
од
ящ

ег
о-

ся
 в

 Г
ру
пп
е

За
ңд

ы
 тұ

лғ
ан
ы
ң 
тір

ке
у 
ел

і /
же

ке
 

тұ
лғ
ан
ы
ң 
аз
ам

ат
ты

ғы
Ст

ра
на

 р
ег
ис
тр
ац
ии

 ю
ри
ди
че
ск
ог
о 
ли
ца

/
гр
аж

да
нс
тв
а 
ф
из
ич
ес
ко
го

 л
иц
а

БС
Н/
Ж
СН

/Т
СН

2 
(Т
СН

 ту
ра
лы

 
ақ
па
ра
тт
ы
ң 
ба

р 
бо

лғ
ан

 ж
ағ
да

йы
нд

а)
БИ

Н/
ИИ

Н/
ИН

Р2

(п
ри

 н
ал
ич
ии

 и
нф

ор
ма

ци
и 
об

 И
НР

)

А 
– 
В-
ба

ға
нд

ар
да

 к
өр

се
тіл

ге
н 
за
ңд

ы
 

тұ
лғ
ал

ар
ға

 б
ер
іл
ет
ін

 р
ет
тік

 н
ом

ер
По

ря
дк
ов
ый

 н
ом

ер
, п
ри
св
аи
ва
ем

ый
 

ю
ри
ди
че
ск
им

 л
иц
ам

, у
ка
за
нн
ым

 в
 с
то
лб

-
ца
х 
А 

– 
В

А – В-бағандарда көрсетілген 
заңды тұлғаларда үлестерге 
тура ие болатын инвесторлар
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А Б В 1 2 3

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

2.5 Бастапқы инвестор(-лар) туралы ақпарат
Информация о первичном(-ых) инвесторе(-ах)

№ Бастапқы 
инвестордың
атауы/ Т.А.Ə.1

Наименование/
Ф.И.О.1 первичного 

инвестора

Заңды тұлғаның тіркеу 
елі /жеке тұлғаның 

азаматтығы
Страна регистрации юри-
дического лица/граждан-
ства физического лица

БСН/ЖСН/ТСН2

(ТСН туралы ақпараттың 
бар болған жағдайында)

БИН/ИИН/ИНР2

(при наличии информации 
об ИНР)

А Б 1 2

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

3-бөлім. Сіздің ұйымыңыздың талаптары, міндеттемелері жəне капиталы ту-
ралы ақпарат
Раздел 3.Информация о требованиях, обязательствах и капитале Вашей организации

3.1 Сіздің ұйымыңыздың сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша жарғы 
капиталдыңмөлшерін көрсетіңіз
Укажите размер уставного капитала Вашей организации по состоянию на дату за-
полнения анкеты

 Барлығы, жарғы капитал
 Всего, уставный капитал

теңге/тенге

оның ішінде төленген
в том числе оплаченный

теңге/тенге

3.2 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша төменде тізімделген 
қаржылық құралдардың қай түрі бойынша резидент еместерге талаптардың 
жəне/немесе резидент еместердің алдындағы міндеттемелердің көлемі 50 000 000 
теңгенің баламасын асатынын белгілеңіз
Отметьте, по каким из перечисленных ниже видов финансовых инструментов объемы 
требований к нерезидентам и/или обязательств перед нерезидентами по состоянию 
на дату заполнения анкеты превышают эквивалент 50 000 000 тенге

Резидент 
еместерге 
талаптар
Требования 
к нерезиден-

там

Резидент 
еместердің 
алдындағы 

міндеттемелер
Обязательства 
перед нерези-

дентами

Ес
ке
рт
пе

Пр
им

еч
ан
ие

Кассадағы қолма-қол шетелдік валюта
Наличная иностранная валюта в кассе  Х

Депозиттер, ағымдағы шоттар жəне 
түсімдер
Депозиты, текущие счета и вклады

 Х

Үлестік құралдар (акциялар, қатысу 
үлестер, үлеспұлдар)
Долевые инструменты (акции, доли уча-
стия, паи)

 

Борыштық бағалы қағаздар
Долговые ценные бумаги  

Сауда (коммерциялық) кредиттер мен 
аванстар 
Торговые (коммерческие) кредиты и авансы

 

Заемдар/Займы  

Басқа кредиторлық/дебиторлық берешек
Прочая кредиторская/дебиторская задол-
женность

 

Басқа (көрсетіңіз)
Прочее (укажите)
_____________________

 

3.3. Бірлескен қызмет туралы шарттар
Договоры о совместной деятельности

3.3.1 Сіздің ұйымыңызда сауалнаманы толтыру күнінің 
жағдайы бойынша резидент еместермен қолданыстағы 
бірлескен қызмет туралы шарттар (заңды тұлғаны 
құруысыз) бар ма?
Имеет ли Ваша организация действующие договоры о со-
вместной деятельности с нерезидентами (без образования 
юридического лица) на дату заполнения анкеты?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

Егер жауабыңыз «Иə» болса, 3.3.2-тармақты толтыруға көшіңіз, жауабыңыз 
«Жоқ» болса, 3.4-тармақты толтыруға көшіңіз.
Если ответ «Да» перейдите к заполнению пункта 3.3.2, если ответ «Нет» - к запол-
нению пункта 3.4.
3.3.2 Бірлескен қызметтің затын (іске асыру саласын) 
көрсетіңіз
Укажите предмет (сферу осуществления) 
совместной деятельности

__________

3.4 Қызметкерлерге берілетін резидент емес бас компанияның акцияларына 
опциондар. 

2.1-тармағында көрсетілген резидент емес инвесторлар бар болса, толтырылады
Опционы сотрудникам на акции головной компании-нерезидента.
Заполняется в случае наличия инвесторов-нерезидентов, указанных в пункте 2.1
Сіздің ұйымыңызда резидент емес бас компанияның 
акцияларына опциондарды ұсыну түрінде өз 
қызметкерлерін көтермелеу тəжірибесі бар ма? 
Существует ли в Вашей организации практика поощрения 
своих сотрудников в виде представления опционов на акции 
головной компании-нерезидента?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

(Жалғасы. Басы 17-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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4-бөлім. Сіздің ұйымыңыздың резидент еместермен операциялары туралы 
ақпарат 
Раздел 4. Информация об операциях Вашей организации с нерезидентами

4.1 20___ж. тауарлармен сыртқы сауда
Внешняя торговля товарами в 20___г.
4.1.1 Сіздің ұйымыңыз тауар экспортымен немесе импор-
тымен қарастырылған кезеңде айналысты ма?
Занималась ли Ваша организация экспортом или импортом 
товаров в рассматриваемом периоде?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 
Егер жауабыңыз «Иə» болса, 4.1.1.1-тармақты толтыруға көшіңіз, егер 
жауабыңыз «Жоқ» болса - 4.1.2- тармақты толтыруға көшіңіз.
Если ответ «Да», перейдите к заполнению пункта 4.1.1.1, если ответ «Нет» - к за-
полнению пункта 4.1.2.
4.1.1.1 Өтінеміз, тиісті көлемін көрсетіңіз (теңге)
Пожалуйста, укажите соответствующий объем (тенге)
Тауар экспорты
Экспорт товаров

5 000 000-нан аз
менее 5 000 000



5 000 000-нан 50 000 000 дейін
от 5 000 000 до 50 000 000



50 000 000-нан 500 000 000 дейін
от 50 000 000 до 500 000 000



500 000 000 жəне одан көп
500 000 000 и более



Тауар импорты
Импорт товаров

5 000 000-нан аз
менее 5 000 000



5 000 000-нан 50 000 000 дейін
от 5 000 000 до 50 000 000



50 000 000-нан 500 000 000 дейін
от 50 000 000 до 500 000 000



500 000 000 жəне одан көп
500 000 000 и более



4.1.2 Сіздің ұйымыңыз қарастырылған кезеңде резидент 
еместерден алынған тауарларды қайта өңдеумен немесе 
жөндеумен айналысты ма?
Занималась ли Ваша организация переработкой или ремонтом 
товаров, полученных от нерезидентов, в рассматриваемом пе-
риоде?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

4.1.3 Сіздің ұйымыңыз қарастырылған кезеңде тауарларды 
қайта өңдеуге немесе жөндеуге шетелге жіберді ме?
Направляла ли Ваша организация за рубеж товары на переработ-
ку или на ремонт в рассматриваемом периоде?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

4.1.4 Сіздің ұйымыңыз қарастырылған кезеңде тауарларды 
Қазақстан Республикасына əкелместен шетелде қайта сату-
мен айналысты ма?
Занималась ли Ваша организация перепродажей товаров за ру-
бежом без их ввоза в Республику Казахстан в рассматриваемом 
периоде?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 

4.2 20___ж.қызметтермен сыртқы сауда 
Внешняя торговля услугами в 20___г.

4.2.1 Сіздің ұйымыңыз резидент еместерге қызмет көрсетті 
ме немесе резидент еместерден қызметін пайдаланды ма? 
Представляла ли Ваша организация услуги нерезидентам или 
приобретала ли она услуги от нерезидентов?

Иə/Да 

Жоқ/Нет 
Егер жауабыңыз «Иə» болса, 4.2.2-тармағын толтыруға көшіңіз, егер 
жауабыңыз «Жоқ» болса,
 4.3-тармағын толтырыңыз.
Если ответ «Да», перейдите к заполнению пункта 4.2.2, если ответ «Нет» - к за-
полнению пункта 4.3.
4.2.2 Өтінеміз, тиісті көлемін көрсетіңіз (теңге)
Пожалуйста, укажите соответствующий объем (тенге)

Қызметтер экспорты (Сіздің 
ұйымыңыздың резидент еместерге 
көрсеткен қызметтерінің көлемі)
Экспорт услуг (Объемы услуг, ока-
занные Вашей организацией нере-
зидентам)

5 000 000-нан аз
менее 5 000 000



5 000 000-нан 50 000 000 дейін
от 5 000 000 до 50 000 000



50 000 000-нан 500 000 000 дейін
от 50 000 000 до 500 000 000



500 000 000 жəне одан көп
500 000 000 и более



Қызметтер импорты (Сіздің 
ұйымыңызға резидент еместердің 
көрсеткен қызметтерінің көлемі)
Импорт услуг (Объемы услуг, ока-
занные Вашей организации нерези-
дентами)

5 000 000-нан аз
менее 5 000 000



5 000 000-нан 50 000 000 дейін
от 5 000 000 до 50 000 000



50 000 000-нан 500 000 000 дейін
от 50 000 000 до 500 000 000



500 000 000 жəне одан көп
500 000 000 и более



4.2.3 Экспорттың немесе импорттың көлемі 5 000 000 теңгеден асқан қызметтер 
түрлерін көрсетіңіз
Укажите, пожалуйста, виды услуг, по которым объем экспорта или импорта превы-
сил 5 000 000 тенге
Қызмет түрлері/Виды услуг Экспорт Импорт
Көлік қызметі (жүк тасымалдау, жолаушылар тасымал-
дау, қосалқы көлік қызметі)
Транспортные услуги (перевозка грузов, перевозка пассажи-
ров, вспомогательная транспортная деятельность)

 

Пошта қызметтері жəне курьерлік байланыс қызметтері 
Почтовые услуги и услуги курьерской связи  

Компьютерлік қызметтер
Компьютерные услуги  

Ақпараттық қызметтер
Информационные услуги  

Телекоммуникациялық қызметтер
Телекоммуникационные услуги  

Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін ақы төлеуге 
меншік құқықтарын (патенттер, авторлық құқықтар, сау-
да белгілері, технологиялық процестер, дизайн сияқты 
тағы басқалар) пайдаланғаны үшін ақы төлеу, сондай-ақ 
жасалынған түпнұсқаларды жəне прототиптерді (кітаптар 
жəне қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық 
қамтамасыз етулер, кинематографиялық жұмыстар, 
дыбыстық жазбалар жəне сияқты тағы басқалар) жасауға 
жəне (немесе) таратуға арналған лицензиялар үшін ақы
Плата за использование интеллектуальной собственности 
за пользование правами собственности (такими как патенты, 
авторские права, торговые марки, технологические процессы, 
дизайн и так далее), а также плату за лицензии на воспроиз-
водство и (или) распространение произведенных оригиналов 
и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное про-
граммное обеспечение, кинематографические работы, звуко-
записи и так далее)

 

Құрылыс қызметтері
Строительные услуги  

Архитектуралық, инженерлік жəне басқа да техникалық 
қызметтер (геофизикалық қызметтерді қоса алғанда)
Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги 
(включая геофизические услуги)

 

Пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызметтер 
(бұрғылау жұмыстарын қоса алғанда)
Услуги в области добычи полезных ископаемых (включая 
буровые работы)

 

Жабдықты қызметкерлерсіз жалдау, жылжымайтын 
мүлікті жалдау, көлік құралдарын экипажсыз жалдау
Аренда оборудования без персонала, аренда недвижимости, 
аренда транспортных средств без экипажа

 

Жарнама, маркетинг 
Реклама, маркетинг  

Заң, бухгалтерлік, аудиторлық, консультациялық 
қызметтер
Юридические, бухгалтерские, аудиторские, консультацион-
ные услуги

 

Басқалары (өтінеміз, көрсетіңіз) 
Прочие (пожалуйста, укажите)___________________________  

4.3 Шетелдік жұмыс күшін пайдалану
Использование иностранной рабочей силы 
Сіздің ұйымыңызда шетелдік қызметкерлер 
жұмыс істейді ме? (шетелдік қызметкерлерге бір 
жылдан аз мерзімге жұмысқа жалданған шетелдік 
азаматтар жəне вахталық əдіспен жұмысқа 
тартылған шетелдік азаматтар жатады)
Работают ли в Вашей организации иностранные 
служащие? (к иностранным служащим относятся 
иностранные граждане, нанятые на работу на срок 
менее года, и иностранные граждане, привлеченные 
на работу вахтовым методом)

Иə/Да 

Жоқ/
Нет 

Сіздің ұйымыңызда сауалнаманы толтыру 
уақытында шетелдік қызметкерлердің қандай 
саны жұмыс істеді?
Какое количество иностранных служащих работает в 
Вашей организации на дату заполнения анкеты?

_______________________

Шетелдік қызметкерлерге төленетін орташа 
еңбекақы қандай (теңгемен)?
Какова средняя заработная плата, выплачиваемая 
иностранным служащим (в тенге)?

_______________________

5-бөлім. Берешекті өтеу графигі
Раздел 5. График погашения задолженности
5.1 «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар жəне олардың алдын-
дағы міндеттемелер туралы есепте» (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі 
тоқсандық) көрсетілген берешек туралы ақпарат, өтеу графигін осы есеп бой-
ынша ұсыну қажет (Ұлттық Банк толтырады)
Информация о задолженности, отраженной в «Отчете о финансовых требованиях к 
нерезидентам и обязательствах перед ними» (код 7321202, индекс 1-ПБ, периодич-
ность квартальная), по которой необходимо представить график погашения (запол-
няется Национальным Банком)
Сұралған ақпараттың санаты, 
осы санат бойынша графикті 
ұсыну қажет
Категория запрашиваемой ин-
формации, по которой следует 
представить график

 Резидент еместерге талаптар
 Требования к нерезидентам
 Резидент еместердің алдындағы 
міндеттемелер
 Обязательства перед нерезидентами

Қаржылық құрал, осы құрал 
бойынша графикті ұсыну 
қажет  Финансовый инструмент, 
по которому следует предста-
вить график

 Несиелер жəне заемдар/Ссуды и займы
 Саудалық (коммерциялық) кредиттер
 Торговые (коммерческие) кредиты
 Басқа берешек/Прочая задолженность

1-ТБ нысаны-
нан көрсеткіштің 
коды
Код показателя из 
формы 1-ПБ

Задолженность на
_______________________ 
(күнін көрсетіңіз/указать дату)
жағдайы бойынша берешек
(бұдан əрі – есепті күн/далее - 
отчетная дата)
(мың АҚШ долл./в тыс. долл. 
США3)

5.2 Берешекті өтеу графигі (мың АҚШ долл.3)
График погашения задолженности (в тыс. долл. США3)
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
 В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

Ескертпе:
Примечание: 
3АҚШ долл. – мың Америка құрама штаттарының долларында
3 Долл. США – в тысячах долларов Соединенных штатов Америки

6-бөлім.Берешектің валюталық құрылымы
Раздел 6.Валютная структура задолженности

6.1 «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар жəне олардың алдын-
дағы міндеттемелер туралы есепте» (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі 
тоқсандық) көрсетілген берешек туралы ақпарат, валюталық құрылымды осы 
есеп бойынша ұсыну қажет (Ұлттық Банк толтырады)
Информация о задолженности, отраженной в «Отчете о финансовых требованиях к 
нерезидентам и обязательствах перед ними» (код 7321202, индекс 1-ПБ, периодич-
ность квартальная), по которой представляется валютная структура (заполняется 
Национальным Банком)
Сұралған ақпараттың санаты, 
осы санат бойынша валюталық 
құрылымды ұсыну қажет
Категория запрашиваемой инфор-
мации, по которой следует пред-
ставить валютную структуру

 Резидент еместерге талаптар
 Требования к нерезидентам

 Резидент еместердің алдындағы 
міндеттемелер
 Обязательства перед нерезидентами

Қаржылық құрал, осы 
құрал бойынша валюталық 
құрылымды ұсыну қажет
Финансовый инструмент, по кото-
рому следует представить валют-
ную структуру

 Несиелер жəне заемдар/Ссуды и займы
 Саудалық (коммерциялық) кредиттер
 Торговые (коммерческие) кредиты
 Басқа берешек/Прочая задолженность

1-ТБ нысанынан 
көрсеткіштің коды
Код показателя из 
формы 1-ПБ

Задолженность на
_______________________ 
(күнін көрсетіңіз/указать дату)
жағдайы бойынша берешек
(бұдан əрі – есепті күн/далее - 
отчетная дата)
(мың АҚШ долл./в тыс. долл. 
США3)

Ескертпе:
Примечание: 
3АҚШ долл. – мың Америка құрама штаттарының долларында
3 Долл. США – в тысячах долларов Соединенных штатов Америки

6.2 Берешектің валюталық құрылымы (мың АҚШ долл.3)
Валютная структура задолженности (в тыс. долл. США3)
6.1-бөлігінде 
көрсетілген 

1-ТБ ны-
санынан 

көрсеткіштің 
коды

Код показате-
ля из формы 
1-ПБ, указан-
ный в части 

6.1

6.1-бөлігінде 
көрсетілген 
берешек
Задол-

женность, 
указанная в 
части 6.1

Валюта түрлері бойынша/По видам валют
KZT USD EUR RUB CHF XDR CAD CNY Басқа 

валюта 
түрлері/ 
Другие 
виды ва-
лют

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз
 В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

Ынтымақтастығыңыз үшін рахмет!
Благодарим за сотрудничество!

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз4

Согласны на распространение первичных статистических данных4       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз4

Не согласны на распространение первичных статистических данных4  

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-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
4 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 194 бұйрығына 24-қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына  48-қосымша

 «Кəсіпорындарды төлем балансы бойынша тексеру сауалнамасы» 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

(коды 7612205, индексі ТБЗ-1, кезеңділігі бір жолғы) толтыру жөніндегі 
нұсқаулық 

1. Осы «Кəсіпорындарды төлем балансы бойынша тексеру сауалнамасы» 
(коды 7612205, индексі ТБЗ-1, кезеңділігі бір жолғы) ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8)-тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Кəсіпорындарды төлем балансы 
бойынша тексеру сауалнамасы» (коды 7612205, индексі ТБЗ-1, кезеңділігі бір жолғы) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Есепті толтыру үшін келесі анықтамалар қолданылады:
1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан аса тұратын 

жеке тұлғалар жəне Қазақстаннан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын 
Қазақстан Республикасының азаматтары. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет, білім алу жəне емделу мақсатындағы шет елдегі азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

заңды тұлғаның құрылуысыз Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құрылған ұйымдар;

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, 
консулдықтар жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері.

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан аз тұратын шетелдік азаматтар. Шет 
мемлекеттердің мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген аза-
маттары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің 
аумағындағы заңды тұлғалар;

заңды тұлғаның құрылуысыз шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес құрылған 
ұйымдар (қорлар, трасттар, жай серіктестіктер);

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік 
елшіліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми 
өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшаның 
екінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері.

3. Есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық Банк) 
сауалы бойынша іріктемеге түскен заңды тұлғалар ұсынады. 

Есеп қағаз тасығышта немесе электрондық түрде ұсынылады.
4.  Толтыру үшін есепті ұсынған кезде, Ұлттық Банк респонденттің толтыруына 

тиісті бөлімдерді белгілейді.
Респондент есептің тек толтырылуына тиісті бөлімдерін ұсынады.
Егер байланыстар жалпы схема туралы ақпаратты кесте түрінде толтыру қиын 

болса, 2-бөлімнің 2.4-бөлігін схема түрінде ұсынуға болады.
5. 2-бөлімнің 2.1-бөлігін ұсынған кезде, респонденттің жарғы капиталының со-

масында 100%-ына ие болатын барлық инвесторларды көрсету қажет. Акционерлік 
қоғам респонденттерге сомасында 80% акцияларына ие болатын инвесторларды 
көрсетуге болады.

6. 2-бөлімнің толтырылған 2.4-бөлігі əр «инвестициялау объектісі-инвестор» бай-
ланыс бойынша толтырылады.

Мысалы: A, B, C, D, E, F, G, H, I – заңды тұлғалар жəне N – жеке тұлға Топты құрады. 
E заңды тұлға – есептің респонденті (Сурет 1).

Кестенің А,Б,В-бағандарында Топтың қатысушылары туралы ақпарат белгілі 
инвестордың иерархиясы деңгейі бойынша ең жоғарғы деңгейден басталады.

1-бағанда Топтың əр қатысушысына реттік номер беріледі. Осы номер кестенің 
2-бағанын толтырғанда қолданылады.

Сурет 1. Топтың схемасы

2 мен 3-бағандарда инвестордың атауы (А-бағанда көрсетілген) жəне (немесе) реттік 
номері (1-бағанда көрсетілген) жəне оның ұйымның капиталында тура қатысудың үлесі 
көрсетіледі, бұл ұйым бойынша осы жолда ақпарат енгізіледі де осы заңды тұлға/жеке 
тұлға оған қатысты инвестор болып табылады. Егер Топқа кіретін заңды тұлғалардың 
атаулары өте ұқсас болса, 2-бағанда реттік номерді (1-бағанда көрсетілген) инвестор-
ды бір мағыналы көрсету мақсатында көрсетуге қажет.

Иерархия деңгейі бойынша ең жоғарғы деңгейде орналасатын заңды тұлға бойынша 
2 пен 3-бағандар толтырылмайды. Жеке тұлға бойынша иерархия деңгейі бойынша қай 
деңгейде орналасатына тəуелсіз 2 мен 3-бағандар толтырылмайды.

2.4 Сіздің ұйымыңыздың байланыстарының жалпы схемасы
Общая схема связей Вашей организации

Топқа кіретін заңды 
тұлғаның атауы /жеке 

тұлғаның Т.А.Ə.6
Наименование юридическо-
го лица /Ф.И.О1 физического 
лица, находящегося в Группе 

Заңды тұлғаның 
тіркеу елі /жеке 

тұлғаның азаматтығы
Страна регистрации 
юридического лица/

гражданства 
физического лица

БСН/ЖСН/ТСН7 
(ТСН туралы 

ақпараттың бар болған 
жағдайында)
БИН/ИИН/ИНР2 

(при наличии информа-
ции об ИНР)

А Б В
А Ел 1 0101-17/A
N Ел 1
E(респондент) Ел 2 000000000002
В Ел 2 000000000001
D Ел 2 000000000003
G Ел 3 X-10-17/832
С Ел 3 X-10-17/830

F Ел 3 X-10-17/831
H Ел 4 №№№№№№1
I Ел 4 №№№№№№2
E(респондент) Ел 2 000000000002
D Ел 2 000000000003
С Ел 3 X-10-17/830

Кестенің жалғасы
А – В-бағандарда 
көрсетілген заңды 

тұлғаларға
берілетін реттік номер
Порядковый номер, при-
сваиваемый юридиче-
ским лицам, указанным 

в столбцах 
А – В

А – В-бағандарда көрсетілген заңды тұлғаларда 
үлестерге тура ие болатын инвесторлар

Инвесторы, непосредственно владеющие долями в юри-
дических лицах, указанных в столбцах А – В

А-бағандағы инвестордың атауы 
жəне (немесе)

1-бағандағы инвестордың номері
Наименование инвестора из столбца А и 

(или) номер инвестора из столбца 1

инвестордың 
үлесі
(%)

доля инвесто-
ра (%)

1 2 3
1
2
3 A жəне (немесе) 1 30
4 A жəне (немесе) 1 80
5 A жəне (немесе) 1 20
6 E жəне (немесе) 3 70
7 B жəне (немесе) 4 80
8 D жəне (немесе) 5 15
9 G жəне (немесе) 6 10

10 G жəне (немесе) 6 100
3 B жəне (немесе) 4 30
5 N жəне (немесе) 2 80
7 N жəне (немесе) 2 5

Ескертпе:
Примечание:
1Т.А.Ə. – Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайында)
1Ф.И.О. – Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2БСН (бизнес-сəйкестендіру номері)/ЖСН (жеке сəйкестендіру номері)/ТСН(тіркеу 
сəйкестендіру номері) – Қазақстанның/шет елдің заңнамасына сəйкес берілген 
сəйкестендіру номерлері
2БИН (бизнес идентификационный номер)/ИИН (индивидуальный идентификацион-
ный номер)/ИНР (идентификационный номер регистрации) – идентификационные 
номера, присваиваемые в соответствии с законодательством Казахстана/иностран-
ного государства

7. Есептің 3–4-бөлімдері филиалдар мен өкілдіктерді қосқанда Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес құрылған жалпы заңды тұлға бойынша толтырылады.

8. 5-, 6-бөлімдерді толтыру қажет болса, Ұлттық Банк 5-бөлімнің 5.1-бөлігін, 
6-бөлімнің 6.1-бөлігін «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар жəне 
олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп» (коды 7321202, индексі 1-ТБ, 
кезеңділігі тоқсандық), Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасы міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 15-қосымшада (бұдан 
əрі – 1-ТБ нысаны), көрсетілген ақпаратқа сəйкес толтырылады.

9. 5-бөлімнің 5.2-бөлігінде ақпарат 5.1-бөлігінде толтырылған көрсеткіштер бойын-
ша ұсынылады. Əр көрсеткіш бойынша берешек өтеуге қалған төлемдердің болжалған 
мерзімдер бойынша бөлінеді. Өтеу мерзімі (берешек өтелетін айлар) 5.1-бөлігінде 
көрсетілген күннен (есепті күн) бастап саналады.

5.2-бөлігінің арифметикалық бақылау:
1-баған = 2-баған + 3-баған + 4-баған + 5-баған + 6-баған + 7-баған + 
+ 8-баған + 9-баған + 10-баған + 11-баған.

Мысалы: 5.2-бөлігін толтыру:
Ұйымның шетелдік тікелей инвестор алдындағы 2016ж.31.12. жағдайы бойын-

ша берешегі (5.1-бөлігінде Ұлттық Банкпен толтырылады) 1 000 мың АҚШ дол-
ларын (бұдан əрі – мың доллар) құрады. 400 мың долларлық берешегін өтеу күні – 
2017ж.10.03.,ал 600 мың долларлық берешегін өтеу күні – 2018ж.21.06. Есепті күннен 
(2016ж.31.12.) бастап берешектің бірінші бөлігін өтеу күніне (2017ж.10.03.) дейінгі 
аралықта толық айдың саны 2 ай болғандықтан жəне ол «0–3» айлар санатына 
жататындықтан, 400 мың долларлық сома 5.2-кестенің 3-бағанында көрсетіледі. 
Тиісінше, 600 мың долларлық сома 5.2-кестенің 8-бағанында көрсетіледі.

5.2 Берешекті өтеу графигі (мың АҚШ долл.3)
 График погашения задолженности (в тыс. долл. США3)
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5.1-бөлігінде көрсетілген есепті күннен бастап 
мерзімнің ішінде (айлармен) өтеуге тиіс

подлежит погашению в течение (месяцев), начиная 
с отчетной даты, указанной в части 5.1
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10. 6-бөлімнің 6.2-бөлігінде берешектің валюталық құрылымы 6.1-бөлігінде толты-
рылған көрсеткіштер бойынша ұсынылады. Əр көрсеткіш бойынша талап/міндеттеме 
көрсетілген валюталардың бағандары бойынша бөлінеді. Сомалардың барлығы 
резидент емеске талап/резидент еместердің алдындағы міндеттеме көрсетілген 
валюталардың бағандары бойынша АҚШ доллары мың бірлігінде көрсетіледі. 
10-бағанда 2-9-бағандарда көрсетілмеген қалған валюталар бойынша сома көрсетіледі.

Ескертпе:
Примечание:
3 мың АҚШ долл. – мың Америка құрама штаттарының долларында
3 в тыс. долл. США – в тысячах долларов Соединенных штатов Америки

АҚШ долларынан басқа валюта деноминирленген сомалар АҚШ долларына есепті 
күнге қалыптасқан бағам бойынша аударылады.

Осы сауалнаманың мақсаты үшін валюталардың келесі қысқартулары қолданылады: 
KZT – қазақстандық теңге, USD – АҚШ доллар, EUR – еуро, RUB – Ресей рублі, CHF 
– швейцар франкі, XDR – СДР, CAD – канадалық доллар, CNY – қытайлық юань.

6.2-бөлігінің арифметикалық бақылау:
1-баған = 2-баған + 3-баған + 4-баған + 5-баған + 6-баған + 7-баған + 
+ 8-баған + 9-баған + 10-баған.

Мысалы: 6.2-бөлігін толтыру: 
Ұйымның резидент емес тел ұйымы алдындағы 2016ж.31.12. жағдайы бойынша 

берешегі (6.1-бөлігінде Ұлттық Банкпен толтырылады) бір қарыз (1-қарыз) бойынша 
800 000 мың теңге жəне тура сол резидент емес алдындағы басқа қарыз (2-қарыз) 
бойынша 7 000 мың ресей рублін құрады. 2016ж.31.12. күніне бағамдары:теңгенің 
АҚШ долларына қатысты бағамы – 333,29, теңгенің ресей рубліне қатысты 
бағамы – 5,43. Резидент емес алдындағы 1-қарыз бойынша берешек теңгемен 
көрсетілгендіктен, ал 6.2-кесте тек мың АҚШ долларында толтырылады, 2 400 мың 
АҚШ долларына тең сома (=800 000/333,29) 6.2-кестенің 2-бағанында көрсетіледі. 
Ал 114 мың АҚШ долларына тең сома (=7 000*5,43/333,29) 6.2-кестенің 5-бағанында 
көрсетіледі.Тиісінше, 6.2-кестенің 1-бағанында 2 514 мың АҚШ долларына тең сома 
(=2 400+114) көрсетіледі.

6.2 Берешектің валюталық құрылымы (мың АҚШ долл.3)
 Валютная структура задолженности (в тыс. долл. США3)
6.1-бөлігінде 
көрсетілген 

1-ТБ ны-
санынан 

көрсеткіштің 
коды

Код показате-
ля из формы 

1-ПБ, ука-
занный в ча-

сти 6.1

6.1-бөлігінде 
көрсетілген 
берешек
Задолжен-

ность, указан-
ная в части 

6.1

Валюта түрлері бойынша/По видам валют
KZT USD EUR RUB CHF XDR CAD CNY
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Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Ұлттық 
құпиялылығына кепілдік береді            экономика министрлігі
Конфиденциальность гарантируется Статистика комитеті төрағасының 
органами государственной статистики     2017 жылғы 7 желтоқсандағы
       №194 бұйрығына 25-қосымша
Ведомстволық статистикалық Приложение 51 к приказу исполняющего
байқаудың статистикалық нысаны обязанности Председателя Агентства
Статистическая форма ведомственного   Республики Казахстан по статистике
статистического наблюдения       от 21 декабря 2010 года № 351

               Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
                      төрағасының мiндетiн атқарушы ның
         2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына
                                          51-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің
орналасқан жері бойынша ұсынылады 
Представляется территориальному органу Национального Банка
Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.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 Кодек-
сінің 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 6981202
Код статистической формы 6981202

         «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша резидент
                         еместерді сақтандыру (қайта сақтандыру) жəне резидент
11-ТБ- ӨС    еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп
11-ПБ-СЖ          Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и
      перестраховании рисков у нерезидентов
       по отрасли «страхование жизни»

Тоқсандық  Есепті кезең   тоқсан                  жыл
Квартальная  Отчетный период   квартал     год

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензия негізінде өз қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынады
Представляют страховые организации, осуществляющие свою деятельность на ос-
новании лицензии по отрасли «страхование жизни»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейін 20-нан кешіктірмей
Срок представления – не позднее 20 числа после отчетного периода

БСН коды
Код БИН      

1. Резидент еместерді тікелей сақтандыру, мың АҚШ доллары
Прямое страхование нерезидентов, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы 
Всего

Сақтанушы елдің атауы
Наименование страны страхо-

вателя

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары
Часть 1.1. Операции за отчетный период

Резидент еместер-
мен сақтандыру 
шарттары бойынша 
қабылданған сақтандыру 
сыйлықақылары
Принятые страховые премии 
по договорам страхования с 
нерезидентами

21100

Резидент еместермен 
сақтандыру шарттары 
бойынша сақтандыру 
төлемдерін жүзеге асыру 
шығыстары
Расходы по осуществлению 
страховых выплат по дого-
ворам страхования с нерези-
дентами

21200

оның ішінде ірі сақтандыру 
төлемдері 
из них крупные страховые 
выплаты

21210

Полистерді ұстаушыларға 
компанияның пайдасына 
қатыса отырып есептелген 
бонустар 
Бонусы, начисленные держа-
телям полисов с участием в 
прибыли компании

21305

Сақтандыру ұйымының 
инвестициялық кірісіне 
қатысу шарты бойынша 
қалыптастырылатын ішкі 
резервтік қор
Внутренний резервный фонд, 
формируемый по договорам 
участия в инвестиционном до-
ходе страховой организации

21306

1.2-бөлік. Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша резерв-
тер бойынша қалдықтар (позициялар) (қайта сақтандырушының үлесін 

қоспағанда) 
Часть 1.2. Остатки (позиции) по резервам по договорам страхования с нерезиден-

тами (за исключением доли перестраховщика)
Еңбегі сіңбеген сыйлықақы 
резерві
Резерв незаработанной пре-
мии 

21500

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

21520

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

21530

Пайда болмаған шығындар 
резерві
Резерв непроизошедших 
убытков

21600

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

21620

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

21630

Шығындар резерві
Резерв убытков

21700

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

21720

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

21730

2. Резидент еместерді қайта сақтандыру (кіріс қайта сақтандыруы), мың АҚШ 
доллары
 Перестрахование нерезидентов (входящее перестрахование), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы 
Всего

Қайта сақтанушы елдің атауы
Наименование страны перестра-

хователя

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары
Часть 2.1. Операции за отчетный период

Резидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бо-
йынша алынған сақтандыру 
сыйлықақылары
Принятые страховые премии по 
договорам перестрахования с 
нерезидентами

22100

Резидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бой-
ынша сақтандыру төлемдерін 
жүзеге асыру шығыстары
Расходы по осуществлению 
страховых выплат по догово-
рам перестрахования с нере-
зидентами

22200

оның ішінде ірі сақтандыру 
төлемдері 
из них крупные страховые вы-
платы

22210

Төленуге жататын комис-
сиялар
Комиссионные, подлежащие к 
выплате

22400

теңбе-тең қайта сақтандыру 
болған жағдайда
в случае пропорционального 
перестрахования

22440

теңбе-тең емес қайта 
сақтандыру болған жағдайда
в случае непропорционального 
перестрахования

22450

2.2-бөлік. Резидент еместермен қайта сақтандыру шарттары бойынша 
резервтері бойынша қалдықтар (позициялар) (қайта сақтандырушының 

үлесін қоспағанда)
Часть 2.2. Остатки (позиции) по резервам (доля перестраховщика по договорам 

перестрахования с нерезидентами)
Еңбегі сіңбеген сыйлықақы 
резерві
Резерв незаработанной премии 

22500

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

22520

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

22530

Пайда болмаған шығындар 
резерві
Резерв непроизошедших 
убытков

22600

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

22620

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

22630

Шығындар резерві
Резерв убытков

22700

есепті кезеңнің басына
на начало отчетного периода

22720

есепті кезеңнің соңына
на конец отчетного периода

22730

3. Резидент еместердің қайта сақтандыруы (шығыс қайта сақтандыруы), мың 
АҚШ доллары
 Перестрахование нерезидентами (исходящее перестрахование), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы 
Всего

Қайта сақтандырушы елдің 
атауы

Наименование страны перестра-
ховщика

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары
Часть 3.1. Операции за отчетный период

Резидент емес қайта 
сақтандыру ұйымына, 
оның ішінде сақтандыру 
брокері арқылы берілген 
сақтандыру сыйлықақылары
Страховые премии, пере-
данные перестраховочной 
организации – нерезиденту, 
в том числе через страхового 
брокера 

23100           

Резидент еместермен қайта 
сақтандыру шарттары бой-
ынша алынған өтемақы
Возмещение, полученное по 
договорам перестрахования с 
нерезидентами

23200

Алынуға жататын комис-
сиялар
Комиссионные, подлежащие к 
получению

23400           

теңбе-тең қайта сақтандыру 
болған жағдайда
в случае пропорционального 
перестрахования

23440

теңбе-тең емес қайта 
сақтандыру болған жағдайда
в случае непропорционального 
перестрахования

23450

4. Сақтандыру брокерлерінің жəне резидент емес сақтандыру агенттерінің 
(делдалдық қызмет) қатысуымен сақтандыру (қайта сақтандыру), мың АҚШ 
доллары
 Страхование (перестрахование) с участием страховых брокеров и страховых агентов 
нерезидентов (посредническая деятельность), тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол 
коды
Код 

строки

Бар-
лығы 
Всего

Брокер (агент) елдің атауы
Наименование страны брокера 

(агента)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары
Часть 4.1. Операции за отчетный период

Резидент емес сақтандыру 
брокеріне немесе резидент 
емес сақтандыру агентіне 
төленген комиссия 
Комиссия, выплаченная стра-
ховому брокеру-нерезиденту 
или страховому агенту-не-
резиденту

24400

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
        __________________            ____________________________
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

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

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

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде) 

(Соңы 24-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы №194 бұйрығына 26-қосымша

Казақстан Республикасы Статистика агенттiгi төрағасының мiндетiн 
атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына 52-қосымша

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта 
сақтандыру) жəне резидент еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру туралы 
есеп» (коды 6981202, индексі 11-ТБ-ӨС, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық

1. Осы «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта 
сақтандыру) жəне резидент еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп» 
(коды 6981202, индексі 11-ТБ-ӨС, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне ведомстволық статистикалық байқаудың «Өмірді 
сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта сақтандыру) 
жəне резидент еместердің тəуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқаудың (коды 6981202, индексі 11-ТБ-ӨС, кезеңділігі тоқсандық) 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданы-
лады:

1) резиденттер:
азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан 

астам тұратын жеке тұлғалар жəне Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жыл-
дан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу жəне 
емдеу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары олардың басқа 
елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды жəне басқа да 
дипломатиялық жəне ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар 
жəне басқа да дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында жəне 2) тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағындағы филиалдары жəне өкілдіктері;

2) резидент еместер:
азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар жəне 

Қазақстан Республикасының аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. 
Мемлекеттік қызмет, білім алу жəне емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің 
азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резидент 
еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын жəне басқа да дипло-
матиялық жəне ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің аумағындағы 
заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елші-
ліктер, консулдықтар жəне басқа да шетелдік дипломатиялық жəне ресми өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында жəне осы тармақшасының 
үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы 
филиалдары жəне өкілдіктері;

3) резидент еместерді қайта сақтандыру (кіріс қайта сақтандыруы) – жасалған қайта 
сақтандыру шартына сəйкес сақтандыру тəуекелдерінің бөлігін қабылдаумен байла-
нысты туындайтын қызмет жəне онымен байланысты қатынастар;

4) резидент еместердің қайта сақтандыруы (шығыс қайта сақтандыруы) – 
жасалған қайта сақтандыру шартына сəйкес сақтандыру тəуекелдерінің бөлігін қайта 
сақтандыруға берумен байланысты туындайтын қызмет жəне онымен байланысты 
қатынастар;

5) резидент еместерді тікелей сақтандыру – сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
тəуекелдерін қабылдаумен байланысты туындайтын қызмет жəне онымен байланы-
сты қатынастар;

6) ірі сақтандыру төлемдері – бөлек жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты 
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтері сомасының 25 пайызынан 
асатын, сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі болып табылатын 
активтерді шегергендегі төлемдер. 

3. Осы статистикалық нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасы 
сыртқы секторының статистикасын қалыптастыруға арналған. Осы статистикалық ны-
сан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі саласындағы төлем балансының 
операцияларына жататын ақпарат, сондай-ақ елдің халықаралық инвестициялық по-
зициясы жəне сыртқы борышы үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
резервтері бойынша қалдықтар жинақталады. 

4. Есепті кезең үшін есептің 1.1, 2.1, 3.1, 4,1-бөлімдерінде аталған барлық операция-
лар (жол коды 21100, 21200, 21210, 21305, 21306, 22100, 22200, 22210, 22400, 22440, 
22450, 23100, 23200, 23400, 23440, 23450, 24400), есептеу əдісіне сəйкес көрсетіледі.

5. 4-бөлімде резидент емес сақтандыру - брокеріне немесе резидент емес 
сақтандыру -агентіне алынған қызметтері үшін төленген комиссия көрсетіледі. 

Осындай қызметтерге сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша делдалдық қызмет, 
консультациялық қызмет, құндық бағалау жəне шығындарды реттеу қызметтері, құтқару 
жұмыстарын қамтамасыз ету бойынша əкімшілік қызметтер, сақтандыру төлемдеріне 
қатысты реттеу жəне мониторинг жүргізу қызметтері, сақтандыру қызметімен байла-
нысты басқа қосалқы қызметтер жатады. 

6. Барлық сомалар үтірден кейін нақты бір белгіге дейін мың АҚШ долларында 
көрсетіледі.

Теңгеде көрсетілген сомалар АҚШ долларына аударылады. Өзге шетел валютала-
рында көрсетілген сомалар алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына аударылады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржылық есептілікті 
қалыптастыру мақсатында, айырбастау үшін валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
қолданылады. Бұл ретте, операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүзеге 
асыру күніне тиісті бағамдар, кірістер жəне комиссиялар үшін – есепті кезеңдегі ор-
таша есеппен алынған бағамдар, тоқсанның басындағы жəне соңындағы қалдықтар 
үшін – тиісті күннің бағамы қолданылады.

7. Барлық операциялар əріптес елдер бойынша бөлініп көрсетіледі (сақтанушылар, 
қайта сақтанушылар, қайта сақтандырушылар, брокерлер, агенттер). Елдердің атауы 
1–4 бөлімдердің 2–10 бағандарында көрсетіледі. Егер респонденттің əріптес елдерінің 
саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың санынан асатын болса, жетпейтін 
бағандар қосылады.

8. Есепті кезеңнің басындағы сақтандыру резервтері бойынша қалдықтар олардың 
өткен кезеңнің соңындағы қалдықтарына тең.

9. Есеп электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып бай-
ланыс арнасы арқылы электрондық түрде ұсынылады. 

Респондентпен есептерге түзетулер есептік кезеңнің аяқталғанынан кейінгі алты 
айдың ішінде енгізіледі.

10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
21520 жол = өткен кезеңдегі есептің 21530 жолы əр баған үшін;
21620 жол = өткен кезеңдегі есептің 21630 жолы əр баған үшін;
21720 жол = өткен кезеңдегі есептің 21730 жолы əр баған үшін;
22520 жол = өткен кезеңдегі есептің 22530 жолы əр баған үшін;
22620 жол = өткен кезеңдегі есептің 22630 жолы əр баған үшін;
22720 жол = өткен кезеңдегі есептің 22730 жолы əр баған үшін;
22400 жол = 22440 жол + 22450 жол əр баған үшін;
23400 жол = 23440 жол + 23450 жол əр баған үшін.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 9 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16186 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 17-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 19 сәуір           №165        Астана қаласы

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 
педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 

курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2016 жылғы 10 наурыздағы №193 

бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының 

біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 
жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13594 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 28 сəуірде жарияланған) мынадай өзгеріс 
пен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 

ұйымдарының басшыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында колледж 
басшыларының кəсіби дамуы» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының басшыларына арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында оқыту сапасын за-
манауи педагогикалық менеджмент негізінде арттыру» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының жеңіл өнеркəсіп саласы бойынша арнайы пəн оқытушылары мен 
өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курсының «Дуальды білім беру жүйесін енгізу жағдайында өндірістік технологиялық 
процестерді модельдеуді пайдалану əдістемесі» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының баспа, полиграфия, кітап тарату саласындағы арнайы пəн оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курсының «Дуальды оқыту жүйесін ендіру жағдайында техникалық жəне кəсіптік 
білім берудің оқыту іс-əрекетін ұйымдастырудың кластерлік тəсілі» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсі птік білім беру 
ұйымдарының туризм мен қонақ үй шаруашылығы саласындағы мамандықтар бой-
ынша арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педа-
гогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдарында туризм жəне қонақ үй шаруашылығы саласы үшін мамандарды 
даярлаудың инновациялық амалдары» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының тамақтандыру мен мейрамханалық бизнес саласындағы мамандықтар 
бойынша арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педа-
гогика к адрларының біліктілігін арттыру курсының «Тамақтану саласын ұйымдастыру 
мамандарын даярлаудың инновациялық тəсілі - техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының түлектерін сапалы оқыту шарты ретінде» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған 
педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Тігін өндірісі мен киімді мо-
дельдеу» мамандығы бойынша «Инклюзивті оқыту мен дуальды оқыту элементтерін 
енгізу - техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде түлектерді əлеуметтендіру мен 
бейімдеудің шарты» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдары ның арнайы пəн оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған 
педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Шаштараз өнері жəне сəндік 
косметика» мамандығы бойынша «Инклюзивті оқыту мен дуальды оқыту элементтерін 
енгізу - техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде түлектерді əлеуметтендіру мен 
бейімдеудің шарты» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының арнайы пəндер оқытушыларына арналған педагогика кадрларының 
біліктілігін арттыру курсының «Дуальды оқыту жағдайында техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесінде білім беру процесін ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының жалпы-гуманитарлық пəндер оқытушыларына арналған  педаго-
гика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Жалпы-гуманитарлық пəндер 
оқытушыларының нəтижеге бағытталған білім беру моделінде қызмет жасауға кəсіби-
тұлғалық дайындығы» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының жалпы білім беретін пəндер оқытушыларына арналған педагогика 
кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
жүйесін жаңғырту жағдайындағы жалпы білім беру пəндер оқытушыларының кəсіби 
құзыреттілігі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының жаратылыстану - математика пəндері оқытушыларына арналған пе-
дагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Жаратылыстану - математика 
пəндері оқытушысының нəтижеге бағытталған білім беру моделі жағдайындағы кəсіби-
тұ лғалық дайындығы» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының басшылары мен менеджерлеріне арналған педагогика кадрларының 
біліктілігін арттыру курсының «Кадрлар даярлау жүйесін жаңғыртуда мемлекеттік 
саясаттың жəне əлемдік үрдістердің аясында өзгерістерді басқару» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған педагоги-
ка кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
жүйесінің жаңа формациядағы педагогі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Дуальды оқыту жүйесі жағдайында техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдарындағы оқу процесін жобалау мен ұйымдастыру» тақырыбындағы білім 
беру бағдар ламасы;

16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының экология 
мамандықтары бойынша түлектеріне «таза өндірісті» енгізу əдіснамасын оқытудың 
инновациялық əдістері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «0903000 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша оқыту мазмұнын 
жаңарту жағдайында білім беру процесін ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Мұнайгаз саласының мамандықтары бойынша техникалық жəне 
кəсіптік білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында дуальды оқытудың ерекшеліктері» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының б іліктілігін артты-
ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының арнайы пəндер 
оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық шеберліктерін дамыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында 
музыкалық-теориялық жəне арнайы пəндер бойынша білім беру процесін жобалау» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында педагогикалық 
мамандықтар бойынша білім беру технологияларын тиімді оқыту» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беруде заманауи педаг огикалық 
жəне SMART-технологияларды пайдалану (СМАРТ)» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Арнайы пəндерді оқыту процесінде білім алушылардың базалық 
жəне кəсіби құзыреттерін қалыптастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Инновациялық білім беру технологиялары техникалық жəне кəсіптік білім 
берудегі жаратылыстану-математика пəндері оқытушыларының кəсіби-педагогикалық 
қызметін дамытудың құралы ретінде» тақырыбындағы білім беру б ағдарламасы;

25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Пəндік-тілдік кіріктірілген оқыту (CLIL) (КЛИЛ) əдістемесі: ерекшеліктері, 
артықшылықтары, əдістері мен тəсілдері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Жаратылыстану-ғылыми пəндерді оқыту процесінде техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін 
тьюторлық сүйемелдеу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары  басшыларының құқықтық 
құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың 
кредиттік-модульдік технологияларын енгізудің ерекшеліктері» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

29) осы бұйрыққа 29-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курстарының «CLIL (КЛИЛ) əдістемесі: арнайы пəндерді ағылшын тілінде 
оқыту процесінде пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

30) осы бұйрыққа 30-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Бейіні (мамандығы) бойынша ка дрлар даярлаудағы заманауи 
тəсілдемелер» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

31) осы бұйрыққа 31-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

32) осы бұйрыққа 32-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Модульдік-құзыреттілік тəсілдеме негізінде əзірленген техникалық 
жəне кəсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыру» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

33) осы бұйрыққа 33-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім бе ру ұйымын тиімді басқару. ISO 
9001 (ИСО) халықаралық стандартына негізделген білім берудегі сапа менеджментінің 
жүйесі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

34) осы бұйрыққа 34-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Өндірістік оқыту шеберінің педагогикалық құзыреттілігі: дамыту жəне 
жетілдіру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

35) осы бұйрыққа 35-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Білім беру ұйымдары, оқу-əдістемелік кабинеттер, оқу-əдістемелік 
орталықтар əдіскерлерінің жəне облыстық білім басқармаларының техникалық жəне 
кəсіптік білім беру бөлімдері қызметкерл ерінің қызметіне инновациялық білім беру 
технологияларын енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

36) осы бұйрыққа 36-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті 
оқыту процессінің негізгі аспектілері мен шарттары» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

37) осы бұйрыққа 37-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Арнайы пəндерді (модульдерді) ағылшын тілінде Content and Language 
Integrated Learning (Контент энд Лангуэдж Интэгрейтед Лернинг), Task-based Learning 
and Teaching (Таск-бэйзд Лернинг энд Тичинг) əдістемелері жəне Bridging-in - Outcomes 
- Pre-Assessment - Participatory learning - Post-assessment – Summary (Бриджинг-ин-
Оуткамз-Пре-Ассесмент-Партисипэйтери Лернинг-Пост-ассэсмент-Саммари) моделінің 
интеграциясы негізінде оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

38) осы бұйрыққа 38-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
интеграцияланған білім беру бағдарламаларын əзірлеу жəне іске асыру ерекшеліктері» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

39) осы бұйрыққа 39-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Қазақстан Республикасы техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде 
кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық-құқықтық сауаттылықты дамыту» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

40) осы бұйрыққа 40-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының оқыту процесіне 
критериалдық бағалаудың əдістерін енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

41) осы бұйрыққа 41-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Қазақстанның техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі дуальдық 
оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

42) осы бұйрыққа 42-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Қазақстан экономикасының негізгі секторларындағы ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың рөлі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

43) осы бұйрыққа 43-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде өндірістік оқыту 
бойынша тəлімгерлердің тиімді қызметін ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы;

44) осы бұйрыққа 44-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының білім беру процесіне 
IT-технологияларды енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

45) осы бұйрыққа 45-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «WorldSkills (ВорлдСкилз) стандарттары бойынша аймақтық чем-
пионаттарды ұйымдастыру жəне өткізу процесінің негізгі аспектілері» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы;

46) осы бұйрыққа 46-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті 
білім беруге психологиялық-педагогикалық жетекшілік ету» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

47) осы бұйрыққа 47-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру 
ортасын жобалауда жалпы білім беру пəндері оқытушысының кəсіби құзыреттілігін 
дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

48) осы бұйрыққа 48-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі əлеуметтік педагогтің 
кəсіби құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

49) осы бұйрыққа 49-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім 
беру ортасын жобалауда арнайы пəндер оқытушысының кəсіби құзыреттілігін дамыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

50) осы бұйрыққа 50-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар студенттер үшін техникалық 
жəне кəсіптік білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы;

51) осы бұйрыққа 51-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Білім мазмұнын жаңарту шеңберінде жалпы білім беру пəндері бойынша 
оқыту процесін жобалау» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы;

52) осы бұйрыққа 52-қосымшаға сəйкес педагогика кадрларының біліктілігін арт-
тыру курстарының «Спорттық ойындар кəсіби-қолданбалы дене дайындығы құралы» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы.»;

осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 қосымшаларға 
сəйкес 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 жəне 
52-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Техникалық жəне кəсіптік 
білім департаменті (Н.Ж. Оспанова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін ресми жариялау үшін 
мерзімді баспа басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтiк 
құқықтық актiлерiнiң Эталондық бақылау банкiне енгізу үшін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 
ынтымақтастық департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін. 

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

 Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 34-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Өндірістік 
оқыту шеберінің педагогикалық құзыреттілігі: дамыту жəне жетілдіру» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Өндірістік оқыту 
шеберінің педагогикалық құзыреттілігі: дамыту жəне жетілдіру» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру 
(бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру 
курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлерінің кəсіби жəне 
психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін дамытуға жəне жетілдіруге, оқыту 
процесінің тиімділігі мен сапасын арттыруға, оқыту əдістемесін жетілдіруге бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты:
1) өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық жəне кəсіптік құзыреттіліктерін 

дамыту;
2) ТжКБ саласындағы қазақстандық жəне халықаралық озық педагогикалық 

тəжірибені зерделеу;
3) ТжКБ жүйесін жаңғырту мен дамытудың негізгі бағыттарымен танысу.
4. Бағдарламаның міндеттері:
1) өндірістік оқыту шеберінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды 

зерделеу;
2) өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық жəне кəсіптік құзыреттіліктерін 

дамыту;
3) ТжКБ ұйымдарындағы оқу-тəрбие процесінің əдістемесін жетілдіру;
4) өндірістік оқыту шеберінің өндірістік жəне педагогикалық қызметінде 

инновациялық білім беру технологияларын енгізу.
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
өндірістік оқыту шеберінің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық құжаттарды;
еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік қауіпсіздік, өндірістік санитария 

жəне өрт қауіпсіздігі ережелерін;
білім алушыларды оқыту процесінде жаңа білім беру технологияларын қолдану 

механизмін;
өндірістің (кəсіпорынның) технологиялық процесіндегі инновацияларды;
өндірістің (кəсіпорынның) ТжКБ ұйымдарын бітірушілерге қойылатын талаптарды;
студенттердің психологиялық жəне физиологиялық ерекшеліктерін біледі;
2) мыналарды:
кəсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана;
бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жəне еңбек нарығының қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін кадрларды дайындау процесінде инновациялық білім беру тех-
нологияларын қолдана алады; 

3) мыналарды:
студенттердің оқу жетістіктерін бағалау өлшемдерін қолдануға;
ТжКБ ұйымының түлегіне өндірістің (кəсіпорынның) талаптарын талдау негізінде 

оқыту нəтижелерін бағалауға арналған нысандарды əзірлеуге;
оқу-əдістемелік кешенді əзірлеуге;
білім алушыларды кəсіптік даярлау барысында инновациялық əдістерді қолдануға 

дағдыланады;
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.

7. Белгіленген мақсаттар мен міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімдерді, 
іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру үшін Бағдарлама келесі 6 модульді 
меңгеруді жəне оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) өндірістік оқыту шеберінің қызметін реттейтін білім саласындағы нормативтік 

құқықтық құжаттар;
2) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері;
3) өндірістік оқыту сабақтарын ұйымдастыру жəне жүргізу əдістемесі;
4) білім алушылардың кəсіби (өндірістік) тəжірибесі;
5) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқу-

əдістемелік кешенді əзірлеу əдістемесі;
6) білім алушылардың жоспарланған нəтижелерін жəне оқу жетістіктерін бағалау.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-

телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті бағалау).
14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Өндірістік 
оқыту шеберінің педагогикалық құзыреттілігі: дамыту жəне жетілдіру» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
№ Сабақтың тақырыбы
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1 2 3 4 5 6
1 «Өндірістік оқыту шеберінің қызметін реттейтін білім 

саласындағы нормативтік құқықтық құжаттар» модулі
5 3 8

1.1 Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі 
мемлекеттік   саясат пен даму стратегиясының негізгі 
бағыттары

1 1 2

1.2 Білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарын құру 
ерекшеліктері мен жалпы ережелері.

2 1 3

1.3 Өндірістік оқыту шеберінің кəсіби құзыреттілігіне 
қойылатын талаптар

1 1

1.4 Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік 
санитария, кəсіпорындардағы өрт қауіпсіздігі 
ережелері, нормалары

2 2

2 «Кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық 
негіздері» модулі

3 4 7

2.1 Өндірістік оқыту шеберінің педагогикалық 
құзыретілігі. Жоғары білікті мамандарды 
қалыптастырудағы оқу-тəрбие жұмысытарын 
ұйымдастырудағы жəне жүргізудегі өндірістік оқыту 
шеберлерінің рөлі 

1 2 3

2.2 Өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық 
шеберлерлігінің психологиялық негіздері

1 1 2

2.3 Өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық эти-
касы

1 1 2

3 «Өндірістік оқыту сабақтарын ұйымдастыру жəне 
жүргізу əдістемесі» модулі

6 4 10

3.1 Өндірістік оқыту сабақтарын ұйымдастыру 
ерекшеліктері. Өндірістік оқыту сабақтарының 
түрлері, типтері, құрылымы 

2 2 4

3.2 Өндірістік оқыту сабағында білім алушылардың 
қызметін ұйымдастыру нысандары

2 2

3.3 Өндірістің оқыту əдістері жəне олардың жіктелуі 1 2 3
3.4 Сабақты өткізуге қойылатын талаптар 1 1
4 «Білім алушылардың кəсіби (өндірістік) тəжірибесі» 

модулі
6 4 10

4.1 Кəсіби тəжірибені ұйымдастыру. Тəжірибе базасы 
ретінде ұйымдарды анықтау. Тəжірибені əртүрлі ны-
санда ұйымдастыру барысында басқару 

3 2 5

4.2 Білім алушылардың кəсіптік тəжірибе орындалуын 
есепке алу жəне сапасын бағалау

3 2 5

5 «Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалана отырып, оқу-əдістемелік кешенді əзі рлеу 
əдістемесі» модулі

9 16 25

5.1 Тəжірибенің жұмыс оқу бағдарламасын əзірлеу 
əдістемесі

2 4 6

5.2 Өндірістік оқыту бойынша перспективалық-
тақырыптық жоспарды əзірлеу əдістемесі

1 4 5

5.3 Технологиялық карта, нұсқаулық, өндірістік оқ ыту 
сабақ жоспарын жасау əдістемесі

2 5 7

5.4 Өндірістік оқыту журналын жүргіз у бойынша талап-
тарды сақтау

1 1

5.5 Өндірістік оқытуды ұйымдастыруда қолданылатын 
компьютерлік бағдарламалармен танысу (бейіні 
бойынша (My Test, Plickers, AutoCAD жəне т.б.) (Май 
тест, Пликерз, Автокад)

2 3 5

5.6. Оқу мен оқыту сапасын жақсартуға ықпал ететін 
бейне-таңбалаудың «VEO (Вео) пайдаланушы порта-
лы» (бейне-тегтер) онлайн-жүйесімен танысу

1 1

6 «Білім алушылардың жоспарланған нəтижелерін 
жəне оқу жетістіктерін бағалау» модулі

2 4 6

6.1 Бағалаудың заманауи түрлері, нысандары 
жəне əдістері (критериалды, формативтік жəне 
суммативтік бағалау)

2 2 4

6.2 Өндірісте, оқыту-шеберханаларда, өндірістік 
оқыту сабақтарында білім алушылардың еңбек 
жұмыстарын орындау нəтижелерін бағалау

2 2

7 Педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Өндірістік оқыту шеберінің 
педагогикалық құзыреттілігі: дамыту жəне жетілдіру» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасының 
оқытылған модульдері бойынша жобаны қорғау

6 6

Барлығы: 31 3 5 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 35-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Білім беру 
ұйымдары, оқу-əдістемелік кабинеттер, оқу-əдістемелік орталықтар 

əдіскерлерінің жəне облыстық білім басқармаларының техникалық жəне 
кəсіптік білім беру бөлімдері қызметкерлерінің қызметіне инновациялық білім 

беру технологияларын енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Білім беру ұйымдары, 
оқу-əдістемелік кабинеттер, оқу-əдістемелік орталықтар əдіскерлерінің жəне облыстық 
білім басқармаларының техникалық жəне кəсіптік білім беру бөлімдері қызметкерлерінің 
қызметіне инновациялық білім беру технологияларын енгізу» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру 
(бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагог қызметкерлері жəне оларға теңестірілген 
тұлғалардың (бұдан əрі – педагогикалық қызметкерлер), оқу-əдістемелік кабинеттердің, 
орталықтардың жəне білім басқармаларының ТжКБ бөлімінің қызметкерлеріне 
арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттарының мақсаттары мен 
міндеттерін жүзеге асыруға қатысып отырған ТжКБ ұйымдарының педагогикалық 
қызметкерлерін, оқу-əдістемелік кабинеттердің, орталықтардың жəне білім 
басқармаларының ТжКБ бөлімінің қызметкерлерін оқытуға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты:
1) ТжКБ ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінің, оқу-əдістемелік кабинет-

тердің, орталықтардың жəне білім басқармаларының ТжКБ бөлімінің қызметкерлерінің 
кəсіби құзыреттілік деңгейін арттыру; 

2) ТжКБ жүйесінің негізгі жаңартылған бағыттары бойынша инновациялық білім беру 
технологияларын жүзеге асыруда ТжКБ ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінің, 
оқу-əдістемелік кабинеттердің, орталықтардың жəне білім басқармаларының ТжКБ 
бөлімінің қызметкерлерінің тəжірибелік дағдылары мен машықтарын қалыптастыру 
жəне дамыту. 

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) модульдік құзыреттілік тəсіл негізінде əзірленген білім беру бағдарламаларын 

құру əдістемесін жəне принциптерін зерделеу;
2) ТжКБ ұйымдарында инновациялық білім беру технологияларын тиімді 

əдіснамалық қамтамасыз етуде ТжКБ ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінің, 
оқу-əдістемелік кабинеттердің, орталықтардың жəне білім басқармаларының ТжКБ 
бөлімінің қызметкерлерінің дағдылары мен машықтарын дамыту жəне жетілдіру.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Оқыту курсын аяқтағаннан кейін студенттер:
1) мыналарды: 
ТжКБ ұйымдарының қызметін реттейтін білім саласындағы нормативтік құжаттарды;
инновациялық білім беру технологиялары негізінде əзірленген қазіргі заманғы білім 

беру бағдарламаларын құрудың негізгі принциптері мен механизмін;
бағалаудың түрлерін, нысандарын мен əдістерін (формативті, суммативті, крите-

риалды бағалау) біледі;
2) мыналарды: 
жаңа білім беру бағдарламаларын іске асыруға жəне оқу-əдістемелік кешендерді 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу-əдістемелік құжаттаманың мазмұнын талдауға;
курстан кейінгі сүйемелдеуді жүзеге асырудың ұйымдастырушылық-əдістемелік 

аспектілерін анықтауға;
инновациялық білім беру технологияларын енгізу процесін курстан кейінгі сүйемел-

деуде əдістемелік жəне кеңестік көмек көрсетуге қабілетті;
3) мыналарды: 
модульдік құзыреттілік тəсіліге негізделген білім беру бағдарламаларын, үлгілік 

жəне оқу жұмыс жоспарларын əзірлеу əдістерін;
модульдік-құзыреттілік тəсіл негізіндегі білім беру бағдарламаларын іске асыру 

сапасын бағалау, бақылау жəне талдау əдістерін;
ТжКБ жүйесінің оқу процессінің əдістемелік қызметін ұйымдастырушылық-

педагогикалық жетекшілік ету əдістерін меңгереді.
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды 
меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

Бағдарламаның модульдері:
1) ТжКБ жүйесін жаңғырту шарттарында білім беру жүйесінің қызметін реттейтін 

білім саласындағы нормативтік құжаттар;
2) инновациялық білім беру технологиялары негізінде əзірленген білім беру 

бағдарламаларын құру əдіснамасы жəне əдістері;
3) инновациялық білім беру технологияларын енгізу процессінде ұйымдастыру-

əдістемелік аспектілер мен курстан кейінгі сүйемелдеуді қамтамасыз ету; 
4) модульдік-құзыреттілік тəсіл негізіндегі білім беру бағдарламаларын ТжКБ 

ұйымдарында іске асыру кезіндегі оқу жетістіктерін жəне жоспарланған нəтижелерді 
бағалау əдістері жəне нысандары;

 5) инновациялық білім беру технологияларын енгізу процессін куртсан кейінгі 
сүйемелдеу бойынша əдістемелік ұсыныстарды əзірлеу.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-

телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту жəне бақылау əдістері, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері 
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Тыңдаушылардың білімін бағалау жəне Бағдарламаның игерілуін қадағалау 

нысандары модульдер бойынша формативтік бағалау, біліктілік арттыру курсының 
нəтижесі бойынша суммативтік бағалау негізінде жүргізіледі.

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді. 

 
Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Білім 

беру ұйымдары, оқу-əдістемелік кабинеттер, оқу-əдістемелік орталықтар 
əдіскерлерінің жəне облыстық білім басқармаларының техникалық жəне кəсіптік 

білім беру бөлімдері қызметкерлерінің қызметіне инновациялық білім беру 
технологияларын енгізу» білім беру бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін 

жаңғырту шарттарында білім беру жүйесінің 
қызметін реттейтін білім саласындағы нормативтік 
құжаттар» модулі

6 - 6

1.1 Техникалық жəне кəсіптік білім беруді дамытудың 
стратегиясы жəне мемлекеттік саясат 

2 - 2

1.2 Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі 
қызметті реттейтін қолданыстағы нормативтік 
құқықтық актілер (енгізілген толықтырулар мен 
өзгертулерімен қоса алғанда) 

4 - 4

2 «Инновациялық білім беру технологиялары 
негізінде əзірленген білім беру бағдарламаларын 
құру əдіснамасы жəне əдістері» модулі

10 12 22

2.1 Кəсіптік білім беру жүйесіндегі құзыреттілік жəне 
құзырет

2 2

2.2 Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі 
модульдік-құзыреттілік тəсіл негізіндегі үлгілік 
білім беру бағдарламалары мен жоспарларының 
ерекшеліктері

2 4 6

2.3 Жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын 
құрудағы модульдік құзыреттілік тəсіл

2 4 6

2.4 Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде 
интеграцияланған оқыту (оқытудың модульдік 
технологиясы, оқытудың кредиттік-модульдік тех-
нологисы, ағылшын тілінде арнайы пəндерді оқыту 
əдістемесі TBLT, BOPPPS, CLIL (ТиБиЭлТи, БОПС, 
КЛИЛ), қолданбалы бакалавриат, білім берудің 
дуалдық жүйесі, инклюзивті білім беру)

4 4 - 8

3 «Инновациялық білім беру технологияларын енгізу 
процессінде ұйымдастыру-əдістемелік аспектілер 
мен курстан кейінгі сүйемелдеуді қамтамасыз 
ету» модулі

2 10 - 12

3.1 Инновациялық білім беру технологияларын 
жүзеге асыруда оқу-əдістемелік қамтамасыз етуді 
қалыптастырудың ерекшеліктері

2 4 - 6

3.2 Курстан кейінгі қызметте (семинарлар, конфе-
ренциялар) инновациялық білім беру технологи-
яларын қолдануды ұйымдастыру түрлері жəне 
əдістемелік қамтамасыз ету 

6 - 6

4 «Модульдік-құзыреттілік тəсіл негізіндегі білім 
беру бағдарламаларын техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарында іске асыру кезіндегі оқу 
жетістіктерін жəне жоспарланған нəтижелерді 
бағалау əдістері жəне нысандары» модулі

3 11 - 14

4.1 Бағалаудың түрлері, нысандары жəне əдістері 2 6 - 8
4.2 Оқу мақсаттарына жəне жоспарланған 

нəтижелерге жету жолы ретінде студенттерді кри-
териалды бағалау

1 5 - 6

5 «Инновациялық білім беру технологияларын енгізу 
процессін куртсан кейінгі сүйемелдеу бойынша 
əдістемелік ұсыныстарды əзірлеу» модулі

1 11 - 12

5.1 Инновациялық білім беру технологияларын енгізу 
процессін курстан кейінгі сүйемелдеуге əдістемелік 
ұсыныстарды əзірлеу жəне критерийлерін жа-
сау үшін оқу-əдістемелік сүйемелдеу өнімдерін 
жобалауға бірыңғай тəсілдер

1 7 8

5.2 Диалогтық алаң «Өңірлік оқу əдістемелік 
кабинеттердің, орталықтардың əдіскерлерінің 
жəне білім басқармаларының техникалық жəне 
кəсіптік білім беру бөлімдерінің жұмыскерлерінің 
қызметтерінде инновациялық білім беру техно-
логияларын қолданудың ұйымдастырушылық-
əдістем елік аспектілері бойынша проблемалық 
сұрақтар»

- 4 - 4

6 Инновациялық білім беру технологияларын енгізу 
процессін курстан кейінгі сүйемелдеу бойынша 
əдістемелік ұсыныстар жобасын қорғау 

- - 6 6

Барлығы: 22 44 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 36-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті оқыту процессінің негізгі 

аспектілері мен шарттары» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті оқыту процессінің негізгі аспектілері 
мен шарттары» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) 
техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық 
қызметкерлері мен оларға теңестірілген адамдардың (бұдан əрі - педагогикалық 
қызметкерлер) біліктілігін арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқыту жүйесін енгізетін жəне 
жүзеге асыратын педагогикалық қызметкерлердің кəсіби сапасын арттыруға жəне 
құзыреттіліктерін жетілдіруге бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқытуды енгізу 

жəне жүзеге асыру процессін қамтамасыз ету үшін педагогикалық қызметкерлердің 
практикалық білімін, іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалып-
тастыру жəне дамыту.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, оқу 

процессіне білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларын енгізудің ұйымдастыру-
əдістемелік негіздеріне оқыту;

2) ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқытуға ауысу кезінде жұмыс оқу жоспары мен 
бағдарламасын құрастыру бойынша кəсіби дағдылар мен іскерліктерді шыңдау, оқу-
əдістемелік кешенді жəне жеке жоспарды қалыптастыру. 

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарында инклюзивті білім беру процессін ұйымдастыруды реттейтін 

білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды;
ТжКБ ұйымдарының оқу процессіне инклюзивті білім беру енгізу механизімін;
ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқытуға көшудің шетелдік жəне қазақстандық 

тəжірибесін;
инклюзивті оқытуды енгізу кезінде оқу-тəрбие процессін ұымдастыруға қажетті 

шарттарды;
ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің психологиялық, медициналық 

жəне педагогикалық ерекшеліктерін;
ТжКБ ұйымдарының инклюзивті білім беруге ауысуының ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын əзірлеу əдістемесін;
инклюзивті оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, модульдер бойынша жеке оқу 

жоспарын, анықтамалық-жолсілтемені, оқу-əдістемелік кешенді əзірлеу əдістемесін;
студенттердің жоспарланған нəтижелері мен жетістіктерін критериалдық бағалау 

механизмін біледі;
2) мыналарды:
инклюзивті оқытудың басты аспектілерін ескере отырып, оқу жұмыс жоспарының 

жəне оқу жұмыс бағдарламаларының негізгі элементтерін құрастыруды;
ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенті оқытуды ұйымдастырудың жəне білім 

берудің мазмұнын анықтайтын жеке оқу жоспарын құрастыруды;
инклюзивті оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-əдістемелік кешенді 

əзірлеуді;
студенттердің ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, əр-түрлі деңгейлі 

тексеру жұмыстарын жобалауды;
ерекше білім беру қажеттіліктері бар студентті оқытудың жеке тракеториясын жүзеге 

асыру бойынша анықтамалық-жолсілтемесін құрастыруды;
оқытудың əртүрлі кезеңдерінде критериалдық бағалаудың құралдарын пайда-

лануды біледі;
3) мынаны: 
ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқыту шарттарында оқыту-тəрбие процессін тиімді 

ұйымдастыру жəне жеке түзету-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету үшін қажетті 
кəсіби құзыреттерді меңгереді;

4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық. 
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері: 
1) ТжКБ ұйымдарының оқу-тəрбиелік процессіне инклюзивті оқыту тəжірибесін 

енгізудің шетелдік жəне отандық тəжірибесі, теориясы, жəне əдіснамасы;
2) инклюзивті оқыту процессін іске асыруды қамтамасыз ету үшін ТжКБ ұйымдарын 

материалдық-техникалық жабдықтау жəне жағдайын жасау; 
3) ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің катеориялары жəне негізгі 

психологиялық, медициналық жəне педагогикалық ерекшеліктері;
4) ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-

əдістемелік кешенді қалыптастыру; 
5) ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқыту шарттарында ерекше білім беру қажет-

тіліктері бар студенттердің жоспарланған нəтижелерін жəне оқу жетістіктерін бағалау. 
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-
телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді.
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Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті оқыту процессінің негізгі 

аспектілері мен шарттары» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
№ Сабақтың тақырыбы
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1 2 3 4 5 6
1 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 

оқу-тəрбиелік процессіне инклюзивті оқыту тəжірибесін 
енгізудің шетелдік жəне отандық тəжірибесі, теориясы, 
жəне əдіснамасы» модулі

6 6

1.1 Инклюзивті білім берудің мəні. Инклюзивті оқыту бары-
сында қолданылатын терминдер жəне негізгі ұғымдар

2 2

1.2 Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде 
инклюзивті білім беруді енгізудің шетелдік тəжірибесі 

2 2

1.3 Инклюзивті білім беру бағдарламасын жузеге асыру 
бойынша мемелекеттік саясат 

 2

2 «Инклюзивті оқыту процессін іске асыруды қамтамасыз 
ету үшін техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтау жəне 
жағдайын жасау» модулі

6 12 18

2.1 Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
инклюзивті оқытуды енгізудің шарттары 

2 2

2.2 Қолданыстағы ғимараттарды Студенттерді тəрбиелеу 
жəне оқыту үшін бейімдеу

2 2

3 «Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің ка-
теориялары жəне негізгі психологиялық, медициналық 
жəне педагогикалық ерекшеліктері» модулі

6 18 24

3.1 Түзету педагогикасының негізгі категориясы 4 4
3.2 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін 

бейімдеу жəне түзету-даму ортасын жасау тəжірибесі
1 9 10

3.3 Мұғалімдерді психологиялық қолдау тəжірибесі: 
кемсітушіліктің алдын алу жəне шиеленісті 
жағдайларды шешу дағдылары

1 9 10

4 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 
инклюзивті оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, 
оқу-əдістемелік кешенді қалыптастыру» модулі

3 21 24

4.1 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттің білім 
беру мазмұнын жəне оқытуын айқындайтын жеке оқу 
жоспарын жəне анықтамалық-жолсілтемесін құрастыру

1 8 9

4.2 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін 
əртүрлі деңгейлік тексеру жұмыстарын əзірлеу 

1 7 8

4.3 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер 
үшін өндірістік оқытуды жəне кəсіби тəжірибесін 
ұйымдастыру бойынша құжаттарды ресімдеу тəжірибесі

1 6 7

5 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 
инклюзивті оқыту шарттарында ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар студенттердің жоспарланған 
нəтижелерін жəне оқу жетістіктерін бағалау» модулі

2 6 8

5.1 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің оқу 
жетістіктерін критериалдық бағалау механизмі 

1 2 3

5.2 Тақырыптар, модульдер (пəндер) бойынша бағалауды 
өткізу тəртібі

1 2 3

5.3 Диалогтық алаң «Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарында инклюзивті оқытудың ұйымдастыру-əдіс-
темелік аспектілері бойынша проблемалық сұрақтар»

2 2

6 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарында инклюзивті оқыту процессінің негізгі 
аспектілері мен шарттары» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасының оқытылған модульдері бойынша 
жобаны қорғау

6 6

Барлығы: 21 45 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 37-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Арнайы 
пəндерді (модульдерді) ағылшын тілінде Content and Language Integrated 

Learning (Контент энд Лангуэдж Интэгрейтед Лернинг), Task-based Learning 
and Teaching (Таск-бэйзд Лернинг энд Тичинг) əдістемелері жəне Bridging-

in - Outcomes - Pre-Assessment - Participatory learning - Post-assessment 
- Summary (Бриджинг-ин-Оуткамз-Пре-Ассесмент-Партисипэйтери Лернинг-

Пост-ассэсмент-Саммари) моделінің интеграциясы негізінде оқыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Арнайы пəндерді 
(модульдерді) ағылшын тілінде Content and Language Integrated Learning (Контент энд 
Лангуэдж Интэгрейтед Лернинг), Task-based Learning and Teaching (Таск-бэйзд Лернинг 
энд Тичинг) əдістемелері жəне Bridging-in - Outcomes - Pre-Assessment - Participatory 
learning - Post-assessment – Summary (Бриджинг-ин-Оуткамз-Пре-Ассесмент-
Партисипэйтери Лернинг-Пост-ассэсмент-Саммари) моделінің интеграциясы негізінде 
оқыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагог қызметкерлері жəне 
оларға теңестірілген тұлғалардың (бұдан əрі – педагог қызметкерлер) біліктілігін арт-
тыру курстарын өткізуге арналған. 

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдарында арнайы пəндерді (модульдерді) Content and 
Language Integrated Learning, Task-based Learning (Контент энд Лангуэдж Интэгрейтед 
Лернинг) (бұдан əрі – CLIL) (КЛИЛ), Task-based Learning and Teaching (Таск-бэйзд 
Лернинг энд Тичинг) (бұдан əрі – TBLT) (ТиБиЭлТи) əдістемелері жəне Bridging-
in - Outcomes - Pre-Assessment - Participatory learning - Post-assessment - Summary 
(Бриджинг-ин-Оуткамз-Пре-Ассесмент-Партисипэйтери Лернинг-Пост-ассэсмент-
Саммари) (бұдан əрі – BOPPPS) (БОПС) сабақ жоспары моделінің интеграциясы 
негізінде ағылшын тілінде оқытуға қажетті кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастырып, 
дамытуға жəне жалпы білім беру үрдісінің сапасын көтеруге бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаттары:
1) педагог қызметкерлерді CLIL (КЛИЛ) , TBLT (ТиБиЭлТи) əдістемелері жəне 

BOPPPS (БОПС) моделіне оқыту;
2) педагог қызметкерлердің арнайы пəндерді ағылшын тілінде оқыту үшін 

практикалық білімін, іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін 
қалыптастыру жəне дамыту;

3) арнайы пəндерді (модульдерді) ағылшын тілінде оқыту үшін CLIL (КЛИЛ), 
TBLT (ТиБиЭлТи) əдістемелерін жəне BOPPPS (БОПС) моделін интеграциялаудың 
тəжірибелік іскерліктері мен дағдыларын дамыту.

4. Бағдарламаның міндеттері: 
1) CLIL (КЛИЛ), TBLT (ТиБиЭлТи) əдістемелері жəне BOPPPS (БОПС) моделінің 

негізгі ұғымдарын зерделеу;
2) арнайы пəндерді ағылшын тілінде жүргізу барысында CLIL, TBLT (КЛИЛ, 

ТиБиЭлТи) əдістемелері жəне BOPPPS (БОПС) моделін пайдалану ерекшеліктерін 
оқыту;

3) CLIL (КЛИЛ) жəне TBLT (ТиБиЭлТи) əдістемелерін интеграцияла ндыру негізінде 
BOPPPS (БОПС) моделі бойынша сабақ жоспарын қ ұра білу;

4) арнайы пəндерді ағылшын тілінде жүргізу барысында кəсіби құзыреттіліктерді 
дамыту;

5) оқытудың əр-түрлі кезеңдерінде бағалау критерийлерін əзірлей білу.
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
CLIL (КЛИЛ) жəне TBLT (ТиБиЭлТи) əдістемелері бойынша сабақ жүргізудің 

ерекшеліктерін;
BOPPPS (БОПС) моделіне сəйкес сабақты жоспарлаудың принциптерін;
үштілділік оқыту жағдайда білім беру процессін ұйымдастыруды;
арнайы пəндер мен ағылшын тілін интеграцияландыруда коммуникативтік 

құзыреттіліктің қажеттілігін біледі;
3) мыналарды:
BOPPPS (БОПС) моделі бойынша коммуникативтік тапсырмалар əдісінің 

элементтерін (TBLT) (ТиБиЭлТи) пайдалана отырып CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойын-
ша сабақ жоспарлауды;

BOPPPS (БОПС) моделі бойынша арнайы пəндердің сабақ жоспарларын құруды;
арнайы пəндерді ағылшын тілінде жүргізу процессінде критериалдық бағалау 

əдісін қолдануды біледі;
3) мыналарды:
CLIL (КЛИЛ) əдістемесі жəне коммуникативтік тапсырмалар əдісінің элементтерін 

(TBLT) (ТиБиЭлТи) пайдалана отырып арнайы пəннің оқу процесін ұйымдастыруды 
меңгереді; 

4) мыналарды:
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жа сай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама келесі 5 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жоба (көрсету сабағы) қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) Үштілділік жағдайында Қазақстан Республикасының ТжКБ жүйесін дамыту 

мемлекеттік стратегиясы; 
2) BOPPPS (БОПС) моделі бойынша сабақ жоспарын құру;
3) CLIL (КЛИЛ) пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту əдісінің негізгі принциптері;
4) CLIL (КЛИЛ) жəне TBLT (ТиБиЭлТи) əдістерін интеграцияландыруды пайдалану;
5) Білімді бағалау жəне бақылау нысандары.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-

телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағат, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама келесі интеракт ивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: кейс-стади, 

пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, ситуациялық 
тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) сабақтар өткізуді, сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын 
қарастырады. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Арнайы пəндерді 
(модульдерді) ағылшын тілінде Content and Language Integrated Learning (Контент 

энд Лангуэдж Интэгрейтед Лернинг), Task-based Learning and Teaching (Таск-
бэйзд Лернинг энд Тичинг) əдістемелері жəне Bridging-in - Outcomes - 

Pre-Assessment - Participatory learning - Post-assessment – Summary (Бриджинг-
ин-Оуткамз-Пре-Ассесмент-Партисипэйтери Лернинг-Пост-ассэсмент-

Саммари) моделінің интеграциясы негізінде оқыту» білім беру бағдарламасына 
қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 «Үштілділік жағдайында Қазақстан 

Республикасының техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жүйесін дамыту мемлекеттік стратегиясы» 
модулі

1 1 - 2

1.1 Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 
жылдарға арналған жол картасы

1 1

1.2 Үш тілділік аясында отандық жəне шетелдік білім 
беру жүйесінің дамуының негізгі тенденциялары

1 1

2 «BOPPPS (БОПС) моделі бойынша сабақ жоспарын 
құру» модулі

10 11 - 21

2.1 BOPPPS (БОПС) моделі бойынша сабақтың негізгі 
кезеңдері

6 - 6

2.2 Сабақ əзірлеудің кезеңдік нұсқаулығы. Сабақтың 
мақсатын, міндетін жəне күтілетін нəтижелерін 
айқындау

4 5 9

2.3 BOPPPS (БОПС) моделін тəжірибелік қолдану 6 6
3 «CLIL (КЛИЛ) пəндік-тілдік интеграцияланған оқыту 

əдістемесінің негізгі принциптері» модулі
8 16 - 24

3.1 CLIL (КЛИЛ) əдістемесінің ерекшеліктері 6 - 6
3.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша құрылған көрсету 

сабағы. CLIL (КЛИЛ) əдістемесін тиімді қолдану бой-
ынша практикалық ұсыныстар

2 4 6

3.3 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша сабақ материалда-
рын дайындау жəне бейімдеу

- 12 12

4 «CLIL (КЛИЛ) жəне TBLT (ТиБиЭлТи) əдістерін инте-
грацияландыруды пайдалану» модулі

3 10 - 13

4.1 TBLT (ТиБиЭлТи) (Task Based Learning and 
Teaching) (Таск бейзд лернинг энд тичинг) - 
коммуникативтік тапсырмалар əдістемесі

3 3

4.2 CLIL (КЛИЛ) əдістемесі бойынша əзірленген 
сабақтарда TBLT-ді (ТиБиЭлТи) интеграциялау жəне 
практикалық пайдалану

10 10

5 «Білімді бағалау жəне бақылау нысандары» модулі 2 4 - 6
5.1 Оқытудың нəтижелілігін бағалау критерийлері 2 2
5.2 Оқыту нəтижелерін бағалау құралдарын 

практикалық қолдану
4 4

6 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Арнайы пəндерді (модульдерді) 
ағылшын тілінде Content and Language Integrated 
Learning (Контент энд Лангуэдж Интэгрейтед 
Лернинг), Task-based Learning and Teaching (Таск-
бэйзд Лернинг энд Тичинг) əдістемелері жəне 
Bridging-in - Outcomes - Pre-Assessment - Participatory 
learning - Post-assessment – Summary (Бриджинг-ин-
Оуткамз-Пре-Ассесмент-Партисипэйтери Лернинг-
Пост-ассэсмент-Саммари) моделінің интеграци-
ясы негізінде оқыту» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасының оқытылған модульдері бойынша 
жобаны қорғау

- - 6 6

Барлығы: 24 42 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым Министрінің міндетін 
атқарушышының 10 наурыз 2016 жыл №193 бұйрығына 38-қосымша 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында интеграцияланған 
білім беру бағдарламаларын əзірлеу жəне іске асыру ерекшеліктері» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында интеграцияланған білім беру 
бағдарламаларын əзірлеу жəне іске асыру ерекшеліктері» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру (бұдан əрі – ТжКОБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері мен оларға 
теңестірілген адамдардың (бұдан əрі – педагогикалық қызметкерлер) біліктілігін арт-
тыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКОБ қызметкерлерінің кəсіби құзіреттілікткерін арттыруға жəне 
жетілдіруге бағытталған.

 2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарлама мақсаты – педагогикалық қызметкерлердің ТжКОБ ұйымдарында 

интеграцияланған білім беру бағдарламаларын құрастыру жəне іске асыру бой-
ынша практикалық білімін, іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін 
қалыптастыру жəне дамыту болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері: 
1) эксперимент режимінде көп деңгейлі үздіксіз оқытуға ауысу жəне модульдік-

құзыреттілік тəсіл негізіндегі интеграцияланған білім беру бағдарламаларын жəне оқу 
жоспарларын əзірлеу əдістемесіне оқыту; 

2) интеграцияланған жұмыс оқу жоспарын жəне жұмыс оқу бағдарламасын 
құрастыру бойынша практикалық дағдылар мен іскерлəктерді машықтандыру;

3) көпдеңгейлі үздіксіз оқытуға ауысу жағдайында интеграцияланған бағдарлама-
лардың оқу-əдістемелік қамсыздандыруын қалыптастыру;

4) European Credit Transfer and Accumulation System (Еуропеан Кредит Трансфер энд 
Акюмюлэйшн Систем) (бұдан əрі – ECTS) (ИСиТиЭс) жəне European Credit system for 
Vocational Education and Training (Еуропеан Кредит системз фор Вокейшнал Едюкейшн 
энд Трейнинг) (бұдан əрі – ECVET) (ЭКВЕТ) кредиттік технологияларын бейімдеу 
тəжірибесін ескере отырып, интеграцияланған білім беру бағдарламаларын құрастыру 
жəне іске асыру бойынша кəсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
білім беру үрдісіне интеграцияланған білім беру бағдарламаларын енгізудің 

құқықтық негіздерін жəне механизмін; 
интеграцияланған білім беру бағдарламаларын іске асыруда шетелдік жəне 

қазақстандық тəжірибені жалпылаудың нəтижелерін;
эксперимент режимінде көп деңгейлі оқытуға ауысу жəне модульдік-құзыреттілік 

тəсілге негізделген интеграцияланған білім беру бағдарламаларын əзірлеу əдістемесін; 
ECTS (ЭСиТиЭс) жəне ECVET (ЭКВЕТ) кредиттік технологияларын бейімдеу 

тəжірибесін ескере отырып, ТжКОБ жүйесінде білім беру процессін ұйымдастыруда 
кредиттік технология негіздерін біледі;

2) мыналарды:
мамандықтар бойынша көп деңгейлі интеграцияланған оқытудың жұмыс оқу 

бағдарламаларын əзірлеуді;
көп деңгейлі интеграцияланған оқытудың оқу-əдістемелік кешенін əзірлеуді;
білім алушылардың қалыптасатын кəсіби құзіреттіліктеріне, еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне, білім алушылардың жəне қоғамның жеке сұраныстарына сəйкестігін 
ескере отырып, оқыту нəтижелерін бағалау критерийлерін əзірлеуді жəне қолдануды 
біледі;

3) ТжКОБ ұйымдарында интеграцияланған білім беру бағдарламаларын əзірлеу 
жəне іске асыруға қажетті дағдылар жəне кəсіби құзіреттіліктерді меңгереді;

4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарлама мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 7 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады. 

8. Бағдарлама модулдері:
1) интеграцияланған білім беру бағдарламаларын іске асыру процесінің 

ерекшеліктері жəне спецификасы;
2) ECTS (ЭСиТиЭс) жəне ECVET (ЭКВЕТ) кредиттік технологияларын бейімдеу 

тəжіри бесін ескере отырып, интеграцияланған оқыту процесіндегі кредиттік техноло-
гияның ерекшеліктері; 

3) ТжКОБ бағдарламаларын жоғары білім беру бакалавриатының элементтерімен 
интеграциялау; 

4) Мамандықтар бойынша интеграцияланған жұмыс оқу бағдарламаларын 
əзірлеудің тəртібі жəне механизмі;

5) Мамандықтар бойынша интеграцияланған жұмыс оқу жоспарларын əзірлеу 
кезеңдері; 

6) Үздіксіз оқыту шартарында интеграцияланған білім беру қызметінің оқу-
əдістемелік қамсыздандыруын əзірлеу əдістемесі;

7) Интеграцияланған оқыту нəтижелерін сипаттау жəне бағалау критерийлері.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-
телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді.

15. Бағдарлама мазмұны екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
16. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
17. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында интеграцияланған 
білім беру бағдарламаларын əзірлеу жəне іске асыру ерекшеліктері» білім беру 

бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 2 3 4 5 6
1 «Интеграцияланған білім беру бағдарламаларын 

іске асыру процесінің ерекшеліктері жəне специфи-
касы» модулі

3,5 2,5 6

1.1 Интеграциаланған білім беру бағдарламаларын 
білім беру процесіне енгізудің құқықтық негіздері 
жəне механизмі 

1 1 2

1.2 Интеграцияланған білім беру бағдарламаларын іске 
асырудағы шетелдік жəне казақстандық тəжірибе

0,5 0,5 1

1.3 Қазіргі еңбек нарығының жəне жұмыс берушілердің 
маманның кəсіби құзыреттіліктеріне қоятын та-
лаптары

1 1 2

1.4 Қазақстанның техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
интеграцияланған, практикалық-бағдарланған білім 
беру бағдарламаларын іске асыру

1 1

2 «ECTS (ИСиТиЭс) жəне ECVET (ЭКВЕТ) кредиттік 
технологияларын бейімдеу тəжірибесін ескере оты-
рып, интеграцияланған оқыту процесіндегі кредиттік 
технологияның ерекшеліктері » модулі

2 4 6

2.1 Кəсіптік оқытудағы модульдік-құзыреттілік тəсіл 1 1 2
2.2 ECTS (ИСиТиЭс) жəне ECVET (ЭКВЕТ) кредиттік 

технологияларын бейімдеу тəжірибесін ескере оты-
рып, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру жүйесіне кредиттік оқыту технологиясын 
еңгізу ерекшеліктері 

1 3 4

3 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру бағдарламаларын жоғары білім беру 
бакалавриатының элементтерімен интеграция-
лау» модулі

2 4 6

3.1 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру бағдарламаларының жоғары білім беру 
бакалавриатының элементтерімен сабақтастығы 
мен интеграциясын қамтамасыз ету 

1 1 2

3.2 Интеграцияланған білім беру бағдарламаларын 
іске асыруда жоғары білім беру бакалавриатының 
жеке компоненттерін анықтау

1 3 4

4
«Мамандықтар бойынша интеграцияланған жұмыс 
оқу бағдарламаларын əзірлеудің тəртібі жəне 
механизмі» модулі

4 10 14

4.1 Мамандықтар бойынша интеграцияланған жұмыс 
оқу бағдарламаларын əзірлеу тəртібі

1 2 3

4.2 Мамандықтар бойынша интеграцияланған жұмыс 
оқу бағдарламаларын əзірлеу процесін жəне фор-
матын жоспарлаудың əдістемелік аспектілері

3 8 11

5 «Мамандықтар бойынша интеграцияланған жұмыс 
оқу жоспарларын əзірлеу кезеңдері» модулі 

3 19 22

5.1 Жұмыс оқу жоспарының құрылымы 1 1 2
5.2 Мамандықтар бойынша интеграцияланған 

бағдарламалардың жұмыс оқу жоспарын əзірлеу
2 18 20

6 «Үздіксіз оқыту шартарында интеграцияланған білім 
беру қызметінің оқу-əдістемелік қамсыздандыруын 
əзірлеу əдістемесі» модулі

2 6 8

6.1 Оқу-əдістемелік қамтамасыздандырудың 
құрылымының жəне мазмұнының ерекшеліктері 

1 1 2

6.2 Оқу-əдістемелік кешенді əзірлеу практикасы 1 5 6
7 «Интеграцияланған оқыту нəтижелерін сипаттау 

жəне бағалау критерийлері» модулі
1 3 4

7.1 Интеграцияланған оқытудың нəтижелерін критери-
алды бағалау ерекшеліктері

1 3 4

8 Педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
интеграцияланған білім беру бағдарламаларын 
əзірлеу жəне іске асыру ерекшеліктері» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасының 
оқытылған модульдері бойынша жобаны қорғау

6 6

Барлығы 17,5 48,5 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 39-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстан 
Республикасы техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде кəсіпкерлік 
қызмет жəне қаржылық-құқықтық сауаттылықты дамыту» тақырыбындағы 

білім беру бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде 

кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылықты дамыту» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі 
- ТжКБ) ұйымдарының педагог қызметкерлері жəне оларға теңестірілген тұлғалардың 
(бұдан əрі – педагог қызметкерлер) біліктілігін арттыру курстарын өткізуг е арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдары педа гогикалық қызметкерлерінің кəсіпкерлік қызмет 
пен қаржылық сауаттылық негіздерін оқыту кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 
жəне дамытуды қарастырады.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – ТжКБ ұйымдары педагог қызметкерлердің кəсіпкерлік 

қызмет пен қаржылық сауаттылық негіздерін оқытуда қажетті практикалық білімін, 
іскерліктері мен дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру жəне дамыту.

4. Бағдарламаның міндеттері: 
1) Қазақстан Республикасы экономикасының кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық 

секторлары қызметін реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономика жəне қаржы-
құқықтық секторындағы нормативтік құқықтық құжаттамасын меңгеру; 

2) ТжКБ ұйымдарында кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық негіздері бой-
ынша білім беру бағдарламаларына сəйкес оқу процесін ұйымдастыру мен жүргізуді 
реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономика жəне қаржы-құқықтық секторындағы 
нормативтік құқықтық құжаттаманы зерттеп білу;

3) Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық негіздерін оқыту барысын-
да инновациялық білім беру формалары мен əдістерін пайдалану іскерліктері мен 
дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру жəне дамыту;

4) ТжКБ ұйымдарында кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауа ттылық негіздері 
бойынша оқу-əдістемелік қамтамасыздандыруды əзірлеу бойынша практикалық 
дағдыларын қалыптастыру. 

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
Қазақстан Республикасы экономикасының кəсіпкерлік қызметінің жəне қаржы 

секторының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономика жəне қаржы-
құқықтық секторындағы нормативтік құқықтық актілерді;

ТжКБ ұйымдарында кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық-құқықтық сауаттылық 
негіздерін оқытуды ң инновациялық білім бер у нысандарын жəне əдістерін біледі;

2) мыналарды:
Қазақстан Республикасы экономикасының кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сек-

тор қызметін реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономика жəне қаржы-құқықтық 
секторындағы нормативтік құқықтық құжаттаманы тəжірибе жүзінде қолдануды; 

ТжКБ ұйымдарында кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық-құқықтық сауаттылық 
негіздерін оқыту процесін ұйымдастыруды біледі;

3) ТжКБ ұйымдарында кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық-құқықтық сауаттылық 
негіздерін оқыту процессінің сапасын арттыру үшін, инновациялық білім беру тəсілдерін, 
нысандарын жəне əдістерін игереді; 

4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі н егізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама келесі 4 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жоба қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) Қазақстан Республикасы экономикасының кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық 

секторлары қызметін реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономика жəне қаржы-
құқықтық секторындағы нормативтік құқықтық құжаттамалар;

2) ТжКБ ұйымдарында кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық негіздері бой-
ынша білім беру бағдарламаларына сəйкес оқу процесін ұйымдастыру мен жүргізуді 
реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономика жəне қаржы-құқықтық секторындағ ы  
нормативтік құқықтық құжаттама; 

3) Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық негіздері;
4) Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық негіздерін оқыту.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-

телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағат, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама келесі интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: кейс-стади, 

пікірталас, ой- талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, ситуациялық 
тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия. 

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлше мшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстан 
Республикасы техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінде кəсіпкерлік қызмет 
жəне қаржылық-құқықтық сауаттылықты дамыту» білім беру бағдарламасына 

қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 Қазақстан Республикасы экономикасының 

кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық секторлары 
қызметін реттейтін Қазақстан Республикасындағы 
экономика жəне қаржы-құқықтық секторындағы 
нормативтік құқықтық актілер

2 2

1.1 Қазақстан Республикасының кəсіпкерлікті дамыту 
стратегиясы мен саясатының негізгі бағыттары

2 2

2 Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 
кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық 
негіздері бойынша білім беру бағдарламаларына 
сəйкес оқу процесін ұйымдастыру мен жүргізуді 
реттейтін Қазақстан Республикасындағы экономи-
ка жəне қаржы-құқықтық секторындағы нормативтік 
құқықтық актілер

2 2 4

2.1 Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары білім 
беру үрдісінде «Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық 
сауаттылық негіздері» пəнін ендіру механизмі

2 2 4

3 Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық 
негіздері

18 20 38

3.1 Кəсіпкерлік қызметтің түрлері жəне нысандарының 
сыныптауышы

2 2 4

3.2 Бизнес-идея – кəсіпкерлікті дамытудың негізі 2 2 4
3.3 Шағын жəне орта бизнес объектілерін құрудың 

экономикалық негізі
2 2

3.4 Жеке қаржылық жоспарлау 2 2 4
3.5 Бизнес-жоспар құрудың негізгі механизмі 2 2 4
3.6 Шағын жəне орта бизнес объектілерінде 

бухгалтерлік есеп жүйесін ұйымдастыру негіздері. 
Шағын жəне орта бизнес объектілерінің қызметін 
ұйымдастыру жəне экономикасы.

8 8 16

3.7 Кіші жəне орта бизнес объектілерін басқару 
менеджментінің негізгі əдістері мен тəсілдері

2 2 4

4 Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық 
негіздерін оқыту

10 12 22

4.1 Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық 
негіздерін оқытудағы білім беру технологиялары

8 10 18

4.2 Кəсіпкерлік қызмет жəне қаржылық сауаттылық 
негіздерін оқыту бойынша отандық жəне шетелдік 
тəжірибе

2 2 4

5 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Қазақстан Республикасы техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жүйесінде кəсіпкерлік 
қызмет жəне қаржылық-құқықтық сауаттылықты да-
мыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасының 
оқытылған модульдері бойынша жобаны қорғау

6 6

Барлығы 34 38 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 
сəуірдегі №165 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 40-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарының оқыту процесіне критериалдық бағалаудың 
əдістерін енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 

кəсіптік білім беру ұйымдарының оқыту процесіне критериалдық бағалаудың əдістерін 
енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі - ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері 
мен оларға теңестірілген адамдардың (бұдан əрі - педагогикалық қызметкерлер) 
біліктілігін арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттарының мақсаттары 
мен міндеттерін жүзеге асыруға қатысып отырған ТжКБ жүйесінің педагогикалық 
қызметкерлеріне бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – ТжКБ ұйымдарында студенттерді оқыту процесінде 

дескрипторлар жəне өлшемшарттар негізінде критериалдық бағалауды ұйымдастыру 
бойынша педагогикалық қызметкерлерде практикалық білім, іскерлік жəне дағдыларды, 
кəсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру жəне дамыту болып табылады 

4. Бағдарламаның міндеттері: 
1) ТжКБ ұйымдарының оқу процесінде критериалдық бағалауды оқытудың əртүрлі 

кезеңінде практикалық қолданудың үлгісін жəне əдістерін зерделеу;
2) критериалдық бағалаудың заманауи нысандарын жəне үлгілерін əзірлеу, 

оқытудың нəтижелерін бақылауды жəне бағалауды іске асыру үшін тексеру жұмыстарын 
құрастыру;

3) ТжКБ ұйымдарында оқитын студенттердің білім алу қажеттіліктерін бағалау 
құралдарын пайдалану бойынша педагогикалық қызметкерлердің практикалық 
дағдыларын жəне іскерліктерін дамыту жəне жетілдіру.

3-тарау. Күтілетін нəти желер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
ТжКБ ұйымдарында дескрипторлар жəне өлшемшарттар негізінде критериалд ық 

бағалауды ұйымдастыру жəне жүзеге асырудың ерекшеліктерін;
ТжКБ ұйымдарының оқу процесінде критериалдық бағалаудың əдісін қолдану 

бойынша шетелдік жəне қазақстандық тəжірибенің теориясын жəне практикасын;
ТжКБ ұйымдарында оқитын студенттердің оқу жетістіктерін критериалдық 

бағалаудың негізгі компоненттерін біледі;
2) мыналарды:
дескрипторлар жəне өлшемшарттар негізінде критериалдық бағалаудың заманауи 

формалары мен үлгілерін құрастыра; 
оқу нəтижелерін бақылауды жəне бағалауды қамтамасыз ету үшін базалық жəне 

кəсіптік модульдер бойынша тексеру жұмыстарын құрастыра; 
оқытудың əртүрлі кезеңдерінде критериалдық бағалаудың сан түрлі үлгілерін жəне 

құралдарын қолдана; 
оқу процесіне қатысушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз етуді біледі;
3) мыналарды:
оқытудың əртүрлі кезеңдерінде критериалдық бағалаудың құралдарын практикалық 

қолданудың модельдерін жəне əдістерін; 
студенттердің оқу жетістіктерін критериалдық бағалаудың заманауи нысандарын 

жəне үлгілерін əзірлеу əдістерін;
базалық жəне кəсіптік модульдердің мақсаттарына сəйкес критериалдық бағалау 

құралдарын практикалық қолдану əдістерін меңгереді.
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) ТжКБ ұйымдарының оқу процесінде критериалдық бағалауды қолдану бойын-

ша шетелдік жəне қазақстандық тəжірибенің əдіснамасы, теориясы жəне практикасы;
2) ТжКБ ұйымдарында оқитын студенттердің оқу жетістіктерін критериалдық 

бағалаудың негізгі компоненттері;
3) ТжКБ ұйымдарында оқитын студенттердің оқу жетістіктерін бағалау критерийлерін 

жобалау;
4) теориялық оқытуда критериалдық бағалаудың əдістерін қолдану;
5) практикалық оқытуда критериалдық бағалаудың əдістерін қолдану.

 5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-

телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады.

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының оқыту процесіне критериалдық бағалаудың 

əдістерін енгізу» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 2 3 4 5 6
1 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 

оқу процесінде критериалдық бағалауды қолдану 
бойынша шетелдік жəне қазақстандық тəжірибенің 
əдіснамасы, теориясы жəне практикасы» модулі

8 8

1.1 Оқытудың əртүрлі кезеңдерінде критериалдық 
бағалаудың құралдарын қолданудың модельдері 
жəне əдістері

2 2

1.2 Білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалдық 
бағалаудың заманауи нысандарын жəне үлгілерін 
əзірлеу əдістері

2 2

1.3 Базалық жəне кəсіптік модульдердің мақсаттарына 
сəйкес критериалдық бағалау құралдарын қолдану 
əдістері

2 2

1.4 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудағы 
шетелдік жəне қазақстандық озық тəжірибе

2 2

2 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 
оқитын студенттердің оқу жетістіктерін 
критериалдық бағалаудың негізгі компоненттері» 
модулі

8 8 16

2.1 Бағалау құралдарының қоры: процесті бағалау; 
уақытты басқару; білім алушылармен жасалған 
өлшемшарттар, объектілер жəне дерек көздердің 
критериалдылығы; қызметті бағалаудағы келісімдер

2 4 6

2.2 Білім алушылардың оқу жетістіктерін өлшеуге 
арналған күрделілігі əртүрлі деңгейдегі тапсырма-
лар жинағы

2 4 6

2.3 Білім алушыларды қорытынды бағалау жəне атте-
статтау, білім беру жүйесінің жағдайын жəне даму 
тенденцияларын бақылау мақсатында бағалау 
рəсімдерін өткізу 

4 4

3 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 
оқитын студенттердің оқу жетістіктерін бағалау 
критерийлерін жобалау» модулі

6 12 18

3.1 Формативтік бағалауды өткізу үшін базалық жəне 
кəсіптік модульдер бойынша білім алушылардың 
оқу жетістіктерін бағалаудың критерийлерін жо-
балау 

2 4 6

3.2 Ішкі суммативтік бағалауды өткізу үшін базалық 
жəне кəсіптік модульдер бойынша білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 
критерийлерін жобалау 

2 4 6

3.3 Сыртқы суммативтік бағалауды өткізу үшін 
базалық жəне кəсіптік модульдер бойынша білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 
критерийлерін жобалау 

2 4 6

4 «Теориялық оқытуда критериалдық бағалаудың 
əдістерін қолдану» модулі

4 8 12

4.1 Теориялық оқытудың нəтижелерін бағалауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру үшін дескрипторлар мен 
критерийлер арқылы базалық модульдер бойынша 
тексеру жұмыстарын құрастырудың мысалдары

2 4 6

4.2 Теориялық оқытудың нəтижелерін бағалауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру үшін дескрипторлар мен 
критерийлер арқылы кəсіптік модульдер бойынша 
тексеру жұмыстарын құрастырудың мысалдары 

2 4 6

5 «Практикалық оқытуда критериалдық бағалаудың 
əдістерін қолдану» модулі

4 8 12

5.1 Практикалық оқытудың нəтижелерін бағалауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру үшін дескриптор-
лар мен критерийлер арқылы базалық модульдер 
бойынша тексеру жұмыстарын құрастырудың мы-
салдары

2 4 6

5.2 Практикалық оқытудың нəтижелерін бағалауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру үшін дескриптор-
лар мен критерийлер арқылы кəсіптік модульдер 
бойынша тексеру жұмыстарын құрастырудың мы-
салдары

2 4 6

6 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының оқыту процесіне критериалдық 
бағалаудың əдістерін енгізу» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасының оқытылған модульдері бой-
ынша жобаны қорғау

6 6

Барлығы : 30 36 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 41-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстанның 
техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі дуальдық оқыту» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстанның 
техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі дуальдық оқыту» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім 
беру (бұдан əрі – ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері мен оларға 
теңестірілген адамдардың (бұдан əрі - педагогикалық қызметкерлер) біліктілігін арт-
тыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама еліміздің индустриалдық-инновациялық дамуын, ТжКБ ұйымдарының 
педагогикалық қызметкерлерінің кəсіби құзыреттіліктерін дамуын ескеретін, иннова-
циялық технологиялар негізінде, дуальдық оқыту жүйесі шеңберінде, ТжКБ ұйымда-
рында оқыту процессінің сапасын, мазмұнын жəне тиімділігін арттыруға бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – педагогикалық қызметкерлердің ТжКБ ұйымдарындағы 

дуальдық оқытудың Қазақстаның тəсіліне сай тəжірибелік білімін, іскерліктері мен 
дағдыларын, кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру жəне дамыту болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) дуальдық оқыту жүйесі жағдайында ТжКБ ұйымдарының қызметін реттейтін 

білім саласындағы нормативтік құқықтық базасын, өндірістік жəне оқу-əдістемелік 
құжаттарын зерделеу;

2) дуальдық оқыту жүйесі бойынша ТжКБ-ны жаңғырту жағдайында педагогикалық 
қызметкерлердің кəсіби құзыреттіліктерін жетілдіру;

3) еңбек нарығында бəсекеге қабілетті жəне сұранысқа ие мамандарды даярлау 
сапасын арттыру.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
дуальдық оқытуды жүзеге асыру механизмін;
дуальдық оқыту жүйесі кезінде ТжКБ мазмұнын айқындайтын білім саласындағы 

негізгі нормативтік құқықтық актілерді;
дуальдық оқытуды жүзеге асырудың тəсілдері мен əдістерін біледі;
2) мыналарды:
дуальдық оқыту жүйесінің шарттарын қамтамасыз ету үшін оқу-əдістемелік 

құжаттарды əзірлеуді;
дуальдық оқыту нəтижесін бағалаудың заманауи тəсілдерін қолдануды;
орнатылған б іліктілік талаптарына сай тəжірибелік-бағдарланған оқытуды 

ұйымдастыруды;
дуальдық оқытуды ұйымдастыру бойынша жұмыс берушілермен қарым-қатынас 

жасауды біледі;
3) заманауи кезеңде, дуальдық оқыту барысында ТжКБ ұйымдары қызметі туралы 

тəжірибелік білімдерді жəне дағдыларды меңгереді. 
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

(Жалғасы. Басы 24-бетте) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қ орғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) ТжКБ ұйымдарында дуальдық оқыту жүйесін енгізудің əдістемесі;
2) дуальдық оқыту жүйесі кезінде білім беру процессінің мазмұнын қамтамасыз ету;
3) дуальдық оқыту жүйесі жағдайында оқу процессін ұйымдастырудың ерекшеліктері;
4) өндірістік-технологиялық процессті ұйымдастыру;
5) дуальдық оқыту жүйесі кезінде студенттердің жоспарлы (күтілетін) нəтижелерін 

жəне жетістіктерін бағалау əдістемесі.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-
телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстанның 
техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі дуальдық оқыту» білім беру 

бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар

№ Сабақтың тақырыбы
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1 2 3 4 5 6
1 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында 

дуальдық оқыту жүйесін енгізудің əдістемесі» 
модулі

3 3 6

1.1 Дуальдық оқыту жүйесінің шетелдік жəне 
қазақстандық озық тəжірибесі

1 1 2

1.2 Қазақстан Республикасының дуальдық оқыту 
жүйесі шарттарындағы кəсіпорындары жəне 
техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары үшін 
заңнамалық база

1 1

1.3 Дуальдық оқыту жүйесін енгізудің негізгі кезеңдері 1 2 3
2 «Дуальдық оқыту жүйесі кезінде білім беру 

процессінің мазмұнын қамтамасыз ету» модулі
5 17 22

2.1 Оқу-жоспарлық құжаттарды əзірлеу 2 8 10
2.2 Оқу-əдістемелік кешенді əзірлеу 2 6 8
2.3 Технологиялық карталарды əзірлеу 1 3 4
3 «Дуальдық оқыту жүйесі жағдайында оқу процессін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері» модулі
8 4 12

3.1 Дуальдық оқыту шарттарындағы білім беру 
процессінің психологиялық-педагогикалық 
ерекшеліктері

4 2 6

3.2 Дуальдық оқыту шарттарында арнайы пəндерді/
модульдерді оқыту ерекшеліктері

4 2 6

4 «Өндірістік-технологиялық процессті 
ұйымдастыру» модулі

6 14 20

4.1 Өндірістік оқытуды ұйымдастыру бойынша 
нормативтік техникалық құжаттар

2 4 6

4.2 Жұмыс орнында технологиялық процессті 
ұйымдастыру

2 8 10

4.3 Еңбек нарығында сұранысқа ие құзыретті маманды 
даярлаудағы тəлімгердің рөлі

2 2 4

5 «Дуальдық оқыту жүйесі кезінде студенттердің жо-
спарлы (күтілетін) нəтижелерін жəне жетістіктерін 
бағалау əдістемесі» модулі

3 3 6

5.1 Дуальдық оқыту шарттарында студенттердің жо-
спарлы (күтілетін) нəтижелерін бағалау механизмі

1 1 2

5.2 Студенттерде кəсіби құзыреттіліктердің 
жетістіктерінің нəтижесін айқындайтын бағалау 
критерилерін əзірлеу

2 2 4

6 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 
курстарының «Қазақстанның техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесіндегі дуальдық оқыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасының 
оқытылған модульдері бойынша жобаны қорғау

6 6

Барлығы: 25 41 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 42-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстан 
экономикасының негізгі секторларындағы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстан экономика-
сының негізгі секторларындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық жəне 
кəсіптік білім беру (бұдан əрі – ТжКБ) ұйымдарының ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар бойынша арнайы пəндер оқытушыларының біліктілігін арттыру кур-
старын өткізуге арналған.

2. Бағдарламаның мазмұны арнайы пəндер оқытушыларының (бұдан əрі – 
педагогикалық қызметкерлер) кəсіптік IT-құзыреттіліктерін дамыту жəне жетілдіруді 
қарастырады, осы құзыреттерді оқыту процесінде қолдануды, сондай-ақ экономиканың 
əртүрлі негізгі секторларында пайдалану.

2-тарау.
Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері

3. Бағдарламаның мақсаты – білім беру поцесінде, ғылыми жəне практикалық 
жұмыста, өз-өзінің білімін жетілдіру жəне басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды барынша пайдалануға мүмкіндік беретін кəсіби 
құзыреттерді арттыру болып табылады. 

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын білу жəне түсіну;
2) IT саласындағы негізгі түсініктерді зерделеу, Қазақстан экономикасының негізгі 

секторларындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (бұдан əрі – АКТ) 
рөлін түсіну;

3) экономиканың əр түрлі салаларында инновациялық IT-технологияларды енгізудің 
озық шетелдік жəне қазақстандық тəжірибелерімен танысу;

4) педагогикалық қызметкерлердің біліктілік деңгейін жəне кəсіби құзіреттіліктерін 
арттыру; 

5) АКТ сауаттылық деңгейін арттыруға ықпал ететін электрондық құралдар мен ре-
сурстарды, IT-технологиялардың озық əдістерін əзірлеу мен қолданудағы тəжірибелік 
практикалық іскерлік пен дағдылар.

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
IT-саласының негізгі түсініктері мен терминдерін;
компьютерлік жүйелердің архитектурасын, соның ішінде бағдарламалық 

қамтамасыздандыру жəне операциялық жүйелердің архитектурасын;
интернет жəне мобильді технологиялардың жұмыс принципін;
деректер базасының жəне желілердің құрылысын;
ақпараттық қауіпсіздік жəне киберқауіпсіздік жүйелерін;
адам-компьютерлік өзара əрекеттесудің оңтайлы схемасын;
бұлтты технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктерін;
электрондық бизнестің жұмыс принциптерін біледі;
2) мыналарды:
ІТ-технологияларды жүзеге асыру əдістерін тəжірибеде қолдануды;
заманауи құралдарды пайдалана отырып интернет-сайт əзірлеуді;
əртүрлі операциялық жүйелер үшін мобильді қосымшаларды жасау жəне түрлі қол 

жетімді құралдарды пайдалануды;
білім беру жəне өндірістік процестердің тиімділігін арттыру үшін IT-технологияларды, 

бағдарламалық-аппараттық құралдарды, іс-жүзінде қолдануды біледі;
3) мыналарды:
қосымшаларды əзірлеуді қоса алғанда, IT-технология саласындағы практикалық 

дағдыларды; 
қызмет етудің басқа салаларында IT-технологияларын тиімді қолдану үшін қажетті 

кəсіби құзіреттіліктерді меңгереді.
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады

4-тарау.
Бағдарламаның мазмұны

6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 
жəне теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 
білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 2 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) Білім саласында АКТ-ны қолдану. 
2) АКТ-ның даму болашағы.

5-тарау.
Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-
телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Қазақстан 
экономикасының негізгі секторларындағы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі» білім беру бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 Білім саласында ақпараттық-коммуникациялық тех-

нологияны қолдану
36

1.1 Ақпараттық-коммуникациялық технология 
саласындағы стандарттар

1 3 4

1.2 Компьютерлік жүйелер архитектурасы 1 3 4
1.3 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды əзірлеу. 

Операциялық жүйелер
1 3 4

1.4 Интернет технологиясы 1 3 4
1.5 Деректер базасы жүйесі 1 3 4
1.6 Желі жəне телекоммуникация 1 3 4
1.7 Практикалық тапсырма: Заманауи құралдар мен 

деректер базасын пайдалана отырып, интернет-
сайтты əзірлеу

12 12

2 Ақпараттық-коммуникациялық технологияның даму 
болашығы

36

2.1 Киберқауіпсіздік 1 3 4
2.2 Адам-компьютермен өзара əрекеттесуі 1 3 4
2.3 Бұлттық жəне мобильдік технологиялар 1 3 4
2.4 Мультимедиялық жəне Smart-технология 1 3 4
2.5 Электрондық оқу, E-технология. Электрондық биз-

нес 
1 3 4

2.6 Кəсіби саладағы ақпараттық технологиялар. 
Индустриалдық ақпараттық-коммуникациялық тех-
нология 

1 3 4

2.7 Практикалық тапсырмалар: Қазіргі заманғы 
құралдарды қолдану арқылы мобильдік қосымшаны 
əзірлеу

12 12

Барлығы: 12 36 24 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 43-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесінде өндірістік оқыту бойынша тəлімгерлердің тиімді 

қызметін ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 

кəсіптік білім беру жүйесінде өндірістік оқыту бойынша тəлімгерлердің тиімді қызметін 
ұйымдастыру» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) 
техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі – ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық 
қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғалардың (бұдан əрі – педагогикалық 
қызметкерлер) біліктілігін арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ ұйымдарындағы дуалдық жүйені іске асыруға, өндірістік оқыту 
бойынша тəлімгерлер қызметінің тиімділігін жəне сапасын көтеру процесіне қатысып 
отырған ТжКБ жүйесінің педагогикалық қызметкерлерін оқытуға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – ТжКБ ұйымдарындағы өндірістік оқыту бойын-

ша тəлімгерлер болып табылатын педагогикалық қызметкерлердің практикалық 
білімдерін,машықтары мен дағдыларын, кəсіптік құзіреттіліктерін қалыптастыру, дамыту 
жəне жетілдіру жəне тиімді қызметін арттыру болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ жүйесінің қызметін реттейтін қолданыстағы білім саласындағы нормативтік 

құжаттарды пйдалануды білу жəне дағдылану;
2) ТжКБ ұйымдарының оқу-əдістемелік процесінде тиімді тəлімгерлікті 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін зерделеу;
3) тəлімгерлердің психологиялық-педагогикалық құзіреттіліктерін қалыптастыру 

жəне кəсіби даму процестерін жандандыру.
4) тəлімгерлердің кəсіби құзіреттілігін қалыптастыру үшін практикаға бағытталған, 

ақпараттық-коммуникациялық білім беру технологияларын қолдану; 
5) аймақтық еңбек нарығының талаптары негізінде сала маманының кəсіптік 

құзіреттілігі моделін анықтау; 
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Біліктілікті арттыру курсын аяқтағанда тыңдаушылар:
1) мыналарды: 
ТжКБ жүйесінің қызметін реттейтін қолданыстағы білім саласындағы нормативтік 

құқықтық құжаттардың қолданылу ерекшеліктерін;
тəлімгердің педагогикалық этикасының негіздерін;
тəлімгерліктің шетелдік жəне қазақстандық озық тəжірибесін;
дуалдық оқыту жағдайында білім беру процесінде тиімді тəлімгерлікті 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін;
студенттің (тəлім алушының) кəсіптік жəне жастық психологиясы, педагогикасы 

негіздерін жəне физиологиялық ерекшеліктерін; 
студентті (тəлім алушыны) кəсіпорынға тарту жəне бекіту үшін уəждемелеу жəне 

ынталандыру құралдарын;
жоспарланған нəтижелерді критериалдық бағалау механизмін біледі;
2) мыналарды:
өндірістік оқытудың жұмыс оқу бағдарламаларын жасақтау жəне құрастыруды; 
өндірістік оқыту бойынша тəлімгердің оқу-əдістемелік құжаттарының кешенін 

жасақтауды;
есеп беру үшін құжаттарды құрастыруды;
критериалдық бағалаудың əртүрлі моделдері мен құралдарын қолдануды істей 

біледі.
3) мыналарды: 
тəлімгерлік процесін қамтамасыз ету үшін қажетті кəсіптік құзіреттіліктер мен 

дағдыларды;
тəлімгерліктің əртүрлі құралдарының практикалық қолданылуы əдістемелерін 

меңгереді;
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) дуалдық оқыту жағдайында тəлімгерліктің тиімді қызметін ұйымдастырудың 

ерекшеліктері;
2) дуалдық оқыту жағдайында тəлімгерлік жүйесін ұйымдастыру;
3) тəлімгердің оқу-əдістемелік кешенін жасақтау əдістемесі;
4) студентті (тəлім алушыны) кəсіпорынға тарту жəне бекіту технологиялары;
5) жоспарланған нəтижелерді жəне студенттердің оқу жетістіктерін бағалау меха-

низмдері.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-
телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады.

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жүйесінде өндірістік оқыту бойынша тəлімгерлердің 

тиімді қызметін ұйымдастыру» білім беру бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 «Дуалдық оқыту жағдайында тəлімгерліктің тиімді 

қызметін ұйымдастырудың ерекшеліктері» модулі 
3 3 6

1.1 Кəсіпорындағы тəлімгер: міндеттері, құзіреттері 1 1 2
1.2 Тəлімгерліктің шетелдік жəне Қазақстандық озық 

тəжірибесі
1 2 3

1.3 Кəсіпорындағы өндірістік оқытуды ұйымдастыру 
үшін білім саласындағы нормативтік құқықтық 
база

1 1

2 «Дуалдық оқыту жағдайында тəлімгерлік жүйесін 
ұйымдастыру» модулі 

5 9 14

2.1 Студенттің (тəлім алушының) кəсіби жəне жастық 
психологиясы, педагогикасы жəне физиологиялық 
ерекшеліктері негіздері

2 2 4

2.2 Тəлімгердің педагогикалық этикасы 1 1 2
2.3 Тəлімгерлік жағдайында өндірістік оқытуды 

ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
2 2 4

2.4 Жеке бас шеберлігін жетілдіру жəне еңбек 
дағдыларын қалыптасыру механизмі

2 2 4

3 «Тəлімгердің оқу-əдістемелік кешенін жасақтау 
əдістемесі» модулі 

7 13 20

3.1 Өндірістік оқытудың жұмыс оқу бағдарламасын 
жасақтау механизмі

2 4 6

3.2 Оқу-өндірістік жұмыстардың тізімін, оқу-
əдістемелік кешенді жасақтау əдістемесі

2 4 6

3.3  Өндірістік оқытуды есепке алу журналы мен 
күнделікті жүргізу ережелері мен тəртібі

2 4 6

3.4 Тəлімгердің еңбек қызметі процесінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану.

1 1 2

4 «Студентті (стажерді) кəсіпорынға тарту жəне 
бекіту технологиялары» модулі 

4 10 14

4.1 Тəлім алушымен өзара қолайлы қарым-қатынас 
орнату

2 4 6

4.2 Теория мен практиканың өзара əсері. 
Технологиялық операцияларды жұмыс орнында 
орындау.

1 4 5

4.3 Студентті (стажерді) уəждемелеу жəне ынталан-
дыру құралдары . Мансаптық өсудің дамуы.

1 2 3

5 «Жоспарланған нəтижелерді жəне студенттердің 
оқу жетістіктерін бағалау механизмдері» модулі 

4 8 12

5.1 Жоспарланған нəтижелерді бағалау 
(критериалық, формативтік жəне қосынды 
бағалау) 

2 4 6

5.2 Өндірістік оқыту бойынша тəлімгердің жұмысын 
бағалау

2 4 6

6 Педагогика кадрларының біліктілігін артты-
ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесінде өндірістік оқыту бойынша 
тəлімгерлердің тиімді қызметін ұйымдастыру» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасының 
оқытылған модульдері бойынша жобаны қорғау

6 6

Барлығы: 23 43 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 44-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарының білім беру процесіне IT-технологияларды 

енгізу» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарының білім беру процесіне IT-технологияларды енгізу» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне 
кəсіптік білім беру (бұдан əрі – ТжКБ) ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері мен 
оларға теңестірілген адамдардың (бұдан əрі – педагогикалық қызметкерлер) біліктілігін 
арттыру курстарын өткізуге арналған.

2. Бағдарлама педагогикалық қызметкерлерінің кəсіптік IT-құзыреттіліктерін да-
мыту жəне жетілдіруді, ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне инновациялық IТ-
технологияларды енгізуді қарастырған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – алдыңғы қатарлы IТ-технологияларын енгізуге 

негізделген, ТжКБ ұйымдарында білім беру процесін ақпараттандыруға бірыңғай 
тəсілдерді жүзеге асыру болып табылады.

4. Бағдарламаның мақсаттары:
1) IT-саласының жəне ақпараттандыру қызметінің сферасын реттейтін IT-

саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамаларды зерделеу;
2) ТжКБ ұйымдарының оқу процесінде инновациялық IT-технологияларды енгізудің 

озық тəжірибесімен танысу;
3) педагогикалық қызметкерлердің біліктілік жəне кəсіби құзыреттілігінің деңгейін 

арттыру;
4) ТжКБ ұйымдарының студенттерін оқыту процесін ынталандыратын IT-технология-

ларының озық əдістерін, электронды құралдарды жəне ресурстарды əзірлеу мен 
қолданудағы білім, іскерлік жəне дағдыға практикалық оқыту. 

3-тарау. Күтілетін нəтижелер
5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды:
IT-саласының жəне ақпараттандыру қызметінің сферасын реттейтін IT-саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерді;
ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне IТ-технологияларды енгізудің нысанда-

рын, принциптерін жəне əдістерін;
ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне IT-индустрия инновацияларын енгізу 

механизмін;
Білім беру процесінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланудың оң жəне 

теріс аспектілерін біледі;
2) мыналарды:
ІТ-технологияларды жүзеге асыру əдістерін тəжірибеде қолдануды;
Білім беру процесін жүзеге асыру үшін бағдарламалық құралдарды тəжірбиеде 

қолдануды;
оқу-білім презентациясын əзірлеуді;
ТжКБ ұйымдарында оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін бағдарламалық-

аппараттық құралдарды, IT-технологияларды практикада қолдануды біледі;
3) мыналарды:
тиімді цифрлық контентті көрсетуде тəжірибелік дағдыларды;
IT-технологияларды тиімді қолдану үшін қажетті кəсіби құзіреттіліктерді меңгереді; 
4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 5 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) IT-саласын жəне ақпараттық қызмет саласын реттейтін IT-саласындағы норма-

тивтік құқықтық құжаттама;
2) ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіндегі IT-технологиялар;
3) IT-технологиялар негізінде білім беру процесін əдістемелік қамтамасыз ету;
4) заманауи IT-технология педагог портфолиосын əзірлеу құралы ретінде;
5) Screen Recorder (СкринРекордер) бағдарламасының көмегімен компьютер экра-

нынан бейне жазбаны жасау.
5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру

9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-
телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Білім беру процесі осы Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық 
жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының білім беру процесіне IT-технологияларды 

енгізу» білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар

№ Сабақтың тақырыбы
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 1 «IT-саласын жəне ақпараттық қызмет саласын 
реттейтін IT-саласындағы нормативтік құқықтық 
құжаттама» модулі

4 2 6

 1.1 IT-саласындағы нормативтік құқықтық актілермен 
бекітілген мемлекеттік саясат пен даму 
стратегиясының негізгі бағыттары

2 1 3

1.2 Білім беруге IТ-саласының инновацияларын енгізудің 
озық тəжірибесі

2 1 3

 2 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының 
білім беру процесіндегі IT-технологиялар» модулі

5 5 10

2.1 Ақпараттық технологияны қолданудың үш аспектісі: 
зерттеу тақырыбы, оқыту құралы, оқу қызметін авто-
маттандыру құралы

1 1 2

2.2 Білім беру процесін технологияландыру жəне циф-
рландыру

1 1 2

 2.3 Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымына IT-
технологияларды енгізудің нысандары, принциптері 
мен əдістері

1 1 2

 2.4 Электронды оқыту əдістерін əзірлеу жəне қолдану. 
TurboSite (ТурбоСайт) бағдарламасының мүмкіндіктері 

2 2 4

3 «IT-технологиялар негізінде білім беру процесін 
əдістемелік қамтамасыз ету» модулі

8 26 34

3.1 Moodle (Мудл) ортасы мысалында оқытуда қашықтық 
технологияларын қолдану əдістемесі

6 20 26

 3.2 Дидактикалық материалдарды əзірлеу құралы. Prezi 
(Прези) бағдарламасымен жұмыс жасау

2 6 8

 4 «Заманауи IT-технология педагог портфолиосын 
əзірлеу құралы ретінде» модулі 

2 6 8

 4.1 MS PowerPoint (ЭмЭс ПоверПоинт)бағдарламасындағы 
VCT (ВиСиТи) шаблоны 

2 2

 4.2 MS PowerPoint бағдарламасында VCT (ВиСиТи) 
шаблонының негізінде педагогтың электрондық порт-
фолиосын əзірлеу 

6 6

 5 «Screen Recorder (СкринРекордер) бағдарламасының 
көмегімен компьютер экранынан бейне жазбаны жа-
сау» модулі

2 6 8

 5.1 Screen Recorder (СкринРекордер) бағдарламасының 
ерекшеліктері мен мүмкіндіктері 

2 2

 5.2 Screen Recorder бағдарламасында тексеру жұмыстары 6 6
 6 Педагогика кадрларының біліктілігін артты-

ру курстарының «Техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдарының білім беру процесіне IT-
технологияларды енгізу» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасының оқытылған модульдері бойынша 
жобаны қорғау

6 6

Барлығы: 21 45 6 72

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 45-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «WorldSkills 
(ВорлдСкилз) стандарттары бойынша аймақтық чемпионаттарды 

ұйымдастыру жəне өткізу процесінің негізгі аспектілері» тақырыбындағы 
білім беру бағдарламасы 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «WorldSkills (Ворлд-
Скилз) стандарттары бойынша аймақтық чемпионаттарды ұйымдастыру жəне өткізу 
процесінің негізгі аспектілері» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - 
Бағдарлама) WorldSkills (ВорлдСкилз) стандарттары бойынша аймақтық чемпионат-
тарды ұйымдастыру жəне өткізумен айналысатын техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының (бұдан əрі - ТжКБ) педагогикалық қызметкерлері мен оларға теңестірілген 
адамдардың біліктілігін арттыру курстарын өткізуге арналған. 

2. Бағдарлама WorldSkills (ВорлдСкилз) стандарттарына сəйкес аймақтық 
чемпионат тардың сарапшыларын даярлауға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – WorldSkills (ВорлдСкилз) стандарттары бойынша 

чемпионаттарды ұйымдастыру жəне өткізу үшін ұйымдастырушылар мен сарап-
шыларды дайындау, WorldSkills Kazakhstan (ВорлдСкилз Казахстан) сарапшылар 
қауымдастығының желісін кеңейту.

4. Бағдарлама мақсаттары:
1) WorldSkills Kazakhstan (ВорлдСкилз Казахстан) аймақтық чемпионаттарын 

өткізу стандарттарына оқыту, олар WorldSkills Kazakhstan (ВорлдСкилз Казахстан) 
Республикалық чемпионатына қатысу үшін алдыңғы кезең болып табылады 

2) WorldSkills (ВорлдСкилз) стандарттарының талаптарына сарапшыларының кəсіби 
құщіреттерінің сəйкес келуіне жету;

3) Қазақстан Республикасының ТжКБ педагогикалық құрамының сапасын арттыру.
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар:
1) мыналарды: 
WorldSkills-те (ВорлдСкилз) қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдерді;
ұйымдастыру комитетінің барлық мүшелерінің жəне аймақтық чемпионаттың жұмыс 

топтарының функцияларын;
конкурстық алаңдағы сарапшылардың міндеттері мен функцияларын;
конкурстық құжаттаманың нысандары мен мазмұнын (техникалық сипаттама, 

конкурстық тапсырма, инфрақұрылымдық парақтар, құрылыс жоспары, еңбек қауіпсіздігі 
бойынша нұсқаулық, чемпионат өткізу жоспары, CIS жүйесіне жүктеу үшін бағалау 
критерияларын біледі;

2) мыналарды:
аймақтық чемпионаттың ұйымдастыру комитеті мен жұмыс топтарының құрамын 

қалыптастыруды;
аймақтық чемпионаттың өту мерзімін анықтауды;
чемпионаттың жарыстар алаңында сарапшылардың міндеттері мен функцияла-

рын бөлуді;
аймақтық чемпионаттың құзыреттілік тізімін қалыптастыруды;
аймақтық чемпионаттың бюджетін қалыптастыруды; 
WorldSkills (ВорлдСкилз) аймақтық чемпионатын өткізу алаңдарының талап етілетін 

стандартарға сəйкестігін анықтауды;
аймақтық бас сарапшылар құрамын қалыптастыруды;
аймақтық чемпионаттың құжаттамасын əзірлеуді, келісуді жəне бекітуді;
қатысушылар тізімін, сарапшылар мен топ көшбасшыларын қалыптастыруды;
аймақтық чемпионатқа қатысушыларды тіркеуді;
чемпионаттың алаңында қатысушылар мен сарапшыларды тіркеуді;

CIS (жарыстардың ақпараттық жүйесі) жүйесімен жұмыс жасауды; 
WorldSkills (ВорлдСкилз) аймақтық чемпионатының бағдарламасын əзірлеуді;
WorldSkills (ВорлдСкилз) аймақтық чемпионатының қатысушылары мен 

сарапшыларының медальдарының, дипломдар мен сертификаттарының дизаинін 
əзірлеуді жəне келісуді;

аймақтық чемпионаттың медиа- сүйемелдеуін ұйымдастыруды;
кəсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруды;
еріктілер жұмысын ұйымдастыруды;
аймақтық чемпионатты ұйымдастыру үшін жабдықтарды, шығын материалдары, 

құрал-саймандарды жəне бағдарламалық қамтамасыз етуді тарту бойынша жұмысты 
ұйымдастыруды;

WorldSkills (ВорлдСкилз) аймақтық чемпионатының есеп құжаттамасын қалып-
тастыруды біледі.

3) WorldSkills (ВорлдСкилз) стандарттары бойынша аймақтық чемпионатты ұйым-
дастыру жəне өткізу үшін қажетті дағдыларды жəне кəсіби құзіреттіліктерді меңгереді. 

4) мыналарды: 
«Жұмсақ дағдыларды» (soft skills) (софт скилз) – коммуникативтік дағдыларды, сыни 

тұрғысынан ойлауды, келелі мəселелердің шешімін табу дағдысын, шығармашылық, 
топта жұмыс жасай білу, өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджментті, шиеленістерді 
шешу дағдысын жəне өзінің педагогикалық тəжірибиесінде көшбасшылық дағдыларды 
көрсете алады.

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

білік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама мынадай 6 модульді меңгеруді жəне 
оларды меңгеру бойынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері:
1) WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) жəне WorldSkills Kazakhstan 

(ВорлдСкилз Казахстан) қозғалысының тарихы мен даму перспективалары;
2) WSI (ВиЭсАй) қозғалысының негізгі терминдері;
3) WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) стандарттары бойынша 

аймақтық чемпионатты ұйымдастыру жəне өткізу тəжірибесі;
4) WorldSkills чемпионатын реттейтін құжаттама;
5) WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) стандарттары бойынша 

чемпионат тапсырмаларын бағалау ережесі;
6) CIS (СиАйЭс) жүйесіндегі жұмыс

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға 

есептелген. Апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты құрайды. Білім беру процесі осы 
Бағдарламаға қосымшаға сəйкес оқу-тақырыптық жоспар бойынша ұйымдастырылады. 

10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Бағдарлама мынадай интерактивті оқыту əдістерін қолдануды қамтиды: 

кейс-стади, пікірталас, ой-талқы, рөлдік ойындар, жобалар əдісі, проблемалық əдіс, 
ситуациялық тапсырмалар, кері байланыс немесе рефлексия.

12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, 
сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады.

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау жəне бақылау нысандары оқыту мен 

бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бойынша жүргізіледі.
Оқыту жəне бағалау процестерін интеграциялау жүйесі бағалаудың екі аспектісінен 

тұрады: оқыту үшін бағалау (формативті бағалау) жəне оқуды бағалау (суммативті 
бағалау).

14. Бағдарлама екі негізгі өлшемшарт негізінде бағалауды қарастырады:
1) бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін білу жəне түсіну;
2) өзінің жеке кəсіби қызметінде жаңа білімді практикалық қолдану бойынша білік 

жəне дағды.
15. Курс барысында жəне соңында тыңдаушыларды формативті жəне суммативті 

бағалау жүргізіледі.
16. Біліктілікті арттыру курсының қорытындысы бойынша тыңдаушы оқыған 

модульдері бойынша жобаны жеке немесе топпен қорғайды.
17. Тыңдаушының кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

білім беру ұйымдарымен бағалау шкаласы жəне Бағдарлама мазмұнын меңгеру 
параметрлері əзірленеді. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «WorldSkills 
(ВорлдСкилз) стандарттары бойынша аймақтық чемпионаттарды 
ұйымдастыру жəне өткізу процесінің негізгі аспектілері» білім беру 

бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6
1 «WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) 

жəне WorldSkills Kazakhstan (ВорлдСкилз Казахстан) 
қозғалысының тарихы мен даму перспективалары 
» модулі 

2 2

1.1 WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) 
халықаралық қозғалысы қалай пайда болды?

0,5 0,5

1.2 WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) 
миссиясы, көзқарасы, мақсаттары, əсерлері

0,5 0,5

1.3 WorldSkills Kazakhstan (ВорлдСкилз Казахстан) 
тарихы: біз қайда жүріп барамыз жəне неге 
ұмтыламыз? 

1 1

2 «WSI (ВиЭсАй) қозғалысының негізгі терминдері» 
модулі 

2 6 8

 2.1 Мыналарды зерделеу жəне əзірлеу:
кодекс этикасын
чемпионат регламентін
құзыреттердің техникалық сипаттамасын
конкурстық тапсырмасын
инфрақұрылымдық парақты
«Тулбокс»
конкурстық алаңды құру жоспарын
бағалау критерийлерін
CIS (СиАйЭс)
100 балдық жəне 500 балдық көрсеткіш нəтижесін 

1 3 1

2.2 Мыналарды зерделеу жəне əзірлеу:
бас сарапшының функциясын (чемпионат 
алаңының)
бас сарапшының орынбасарының функциясын (чем-
пионат алаңының)
алаңның техникалық сарапшысының функциясын
төрешілердің президентінің функциясын (төрағасы) 
топ көшбасшысының функциясын (тим- көшбасшы)
чемпионат күндерін кодтау (С-1, С1, С + 1)
чемпионатты дайындау жоспарын
алаңның жұмыс жоспарын (SMP) (ЭсЭмПи)
30% өзгерістер

1 3 4

 3 «WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) 
стандарттары бойынша аймақтық чемпионатты 
ұйымдастыру жəне өткізу тəжірибесі» модулі

2 6 8

3.1 Іс-шаралар жоспарын, чемпионатты дайындау жо-
спарын, конкурстық бөлікті өткізу жоспарын дай-
ындау

1 3 4

3.2 Алаңды құру жоспарын, инфрақұрылымдық парақты, 
«Тулбокс» əзірлеу

1 3 4

4 «WorldSkills (ВорлдСкилз) чемпионатын реттейтін 
құжаттама» модулі

2 2 4

4.1 WorldSkill (ВорлдСкилз) стандарттары бойынша 
чемпионатты реттейтін негізгі құжаттарды зерделеу 
жəне əзірлеу:
этика кодексі;
чемпионат регламенті;
құзыреттің техникалық сипаттамасы;
чемпионаттың конкурстық тапсырмасы.

2 2 4

5 «WorldSkills International (ВорлдСкилз Интернешнал) 
стандарттары бойынша чемпионат тапсырмаларын 
бағалау ережесі» модулі

3 3 6

5.1 Қазылық рөлдерді зерделеу жəне бөлу:
бас сарапшы;
бас сарапшының орынбасары;
ерекше өкілеттіктері бар сарапшылар

3 3 6

6  «CIS (СиАйЭс) жүйесіндегі жұмыс» модулі 8 8
6.1  CIS (СиАйЭс) құрылысы 1 1
6.2 CIS (СиАйЭс) орнату 1 1
6.3 Аутентификация 1 1
6.4 Бағаларды импорттау/экспорттау 1 1
6.5 Бағалау критерияларын енгізу 1 1
6.6 Объективті аспектілерді енгізу 1 1
6.7 Субъективті аспектілерді енгізу 1 1
6.8 Бағаларды енгізу 1 1

Барлығы : 11 25 36

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 46-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беруге психологиялық-
педагогикалық жетекшілік ету» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 

кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беруге психологиялық-педагогикалық 
жетекшілік ету» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) 
техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі – ТжКБ) ұйымдарындағы психологтарға, 
тəрбиешілерге арналған. 

2. Бағдарлама инклюзивті білім беруді ұйымдастыруда психология мен педагогика-
дағы жаңа жетістіктерге, заманауи ұстанымдарға негізделіп, ТжКБ психологтарының 
кəсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері 
1. Бағдарламаның мақсаты инклюзивті білім беруге педагогикалық-психологиялық 

тұрғыдан жетекшілік етуде ТжКБ психологтердің, тəрбиешілердің кəсіби құзыреттіліктерін 
дамыту болып табылады. 

2. Бағдарламаның міндеттері:
1) Қазақстан Республикасында жəне шет елдерде ТжКБ ұйымдарда инклюзивтік 

білім беруді реттейтін білім саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, инклюзивті 
білім берудің ерекшеліктерін талдау жəне зерделеу;

2) дамуында əртүрлі бұзушылықтары бар студенттерді оқытудың психологиялық-
педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерін кеңейту жəне жүйелеу, жеке білім 
беру бағыттарын іске асыру жəне əзірлеуде психологиялық сүйемелдеу дағдыларын 
қалыптастыру;

3) инклюзивті білім беру субъектілерімен жұмыс жасауда психоконсультация, 
психотүзету нəтижелерін түсіндіру жəне психодиагностика əдістерін меңгеру;

4) ерекше білім беруге қажеттілігі бар студенттерді оқытуда қауіпсіз білім беру 
ортасын жобалау жəне психологиялық сараптама жүргізу дағдыларын қалыптастыру.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) біледі: 
ТжКБ ұйымдарында инклюзивтік білім беруді реттейтін білім саласындағы білім 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерді;
инклюзивті білім берудің теориялық жəне əдістемелік негізін;
түрлі бұзушылықтары бар студенттерді оқытуда психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерін;
оқу-тəрбие процесіне педагогикалық-психологиялық жетекшілік етуді ұйымдастыру 

жəне оның мазмұнын;
2) қолданады:
ерекше білім беруге қажеттілігі бар студенттерді бейімдеу жəне оқыту, дамыту 

ерекшеліктерін зерделеуде психодиагностикалық əдістерді; 
инклюзивті білім беру жағдайында психодиагностикалық тексеру нəтижелерін 

ұсыну жəне түсіндіру əдістерін; 
ерекше білім беруге қажеттілігі бар студенттерді оқытуда қауіпсіз ортаны құруды 

жобалауды; 
3) дағдыларын меңгереді:
ерекше білім беруге қажеттілігі бар студенттерге психологиялық консультация 

берудің; 
инклюзивті білім берудің барлық субъектілерімен жұмыс жасауда психотүзету. 
ерекше білім беруге қажеттілігі бар студенттердің жеке білім беру бағдарын іске 

асыру жəне əзірлеу процесін психологиялық сүйемелдеу;
4) көрсетеді:
педагог-психологтың кəсіби қызметін түзету жағдайында компьютерлік жəне 

мультимедиалық өнімдермен жұмыс жасау дағдыларын.
4-тарау. Бағдарлама мазмұны

6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 
жəне теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес білімді, білік пен дағдыны 
қалыптастыру үшін осы Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бой-
ынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері: 
1) білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамалар;
2) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері; 

(Жалғасы. Басы 24-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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3) курстың мазмұны жəне теориялық əдістемелік негіздері; 
4) жаңа білім беру жəне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану; 
5) вариативтік компоненттер əдістемесін қолдану. 
Модульдер мазмұнында осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық 

жоспарға (бұдан əрі – ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады. 
Курс тыңдаушыларының қажеттіліктеріне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін өзгеріп отырады. Вариативті модуль тақырыбы тыңдаушылармен сауал-
нама жүргізу жолымен анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. 

Білім беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. 
10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау 

жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы жəне қорытынды тестілеу 
өткізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары, жо-
балау жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан əрі 
- ОƏК) беріледі.

6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері 
12. Білім беру процесі күндізгі сабақтарды жəне өзіндік жұмыстарды жүргізуді, 

интерактивті əдістерді: практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конфе-
ренция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылауды қамтиды. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау критерийлері
13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

профессор-оқытушылар құрамымен қорытынды бақылауға сəйкес бағдарлама 
мазмұнын меңгеру параметрлері мен бағалау критерийлері əзірленеді жəне курстың 
ОƏК енгізіледі. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беруге психологиялық-
педагогикалық жетекшілік ету» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына 

қосымша
Оқу-тақырыптық жоспар 

№ Сабақтардың тақырыптары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Нормативтік құқықтық 

модуль: «Білім беру 
саласындағы нормативтік 
құқықтық құжаттамалар»

2 2 2 6

1.1 Инклюзивті білім беру 
бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білім беру 
жүйесінде стратегиялық 
даму жəне мемлекеттік 
саясаттың негізгі 
бағыттары

2 2 2 4

2 Психологиялық-
педагогикалық мо-
дуль: «Кəсіптік білім 
берудің психологиялық-
педагогикалық негіздері»

4 4 2 10

2.1 Дамуында түрлі 
бұзушылықтары 
бар студенттердің 
педагогикалық-
психологиялық сипаттамсы 

2 2 4

2.2 Ерекше білім беру-
ге қажеттілігі бар 
студентті оқу-тəрбие 
процесіне тиімді енгізуді 
қамтамасыз ететін 
ұйымдастырушылық-
педагогикалық жағдай

2 2

2.3 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студент-
тер үшін жеке білім беру 
бағдарын əзірлеу мен іске 
асыруды психологиялық 
сүйемелдеу

2 2

2.4 Түзету-дамыту 
сабақтарының мазмұнын 
«Өзін-өзі тану» пəнімен 
кіріктіру 

2 2

3 Мазмұндық модуль: 
«Курстың мазмұны жəне 
теориялық əдістемелік 
негіздері»

8 10 10 2 2 6 2 2 42

3.1 Инклюзивтік білім 
берудің теориялық жəне 
əдістемелік негіздері

2 2

3.2 Оқу-тəрбие процесіндегі 
ерекше білім беру-
ге қажеттілігі бар 
студенттерді енгізудің 
критерийлерін жобалау

2 2

3.3 Қазақстан мен шетел-
де ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студент-
терге психологиялық-
педагогикалық түзетімдерді 
қолдаудың заманауи 
жағдайы жəне үрдісі

2 2

3.4 Ерекше білім беру-
ге қажеттілігі бар 
студенттердің бейімделмеу 
себептері мен диагнос-
тикалау əдістерінің 
ерекшеліктері 

4 4

3.5 Психологиялық-
педагогикалық қолдау 
көрсетудің бағыттарын 
анықтау мақсатында 
психодиагностикалық 
зерттеудің нəтижелерін 
ұсыну жəне түсіндіру 
əдістері

2 2

3.6 Психотүзетімдік 
жұмыстардың заманауи 
теориясы мен бағыты 

2 2

3.7 Жекелей жəне топтық 
психотүзетімнің тəсілдері 
мен амалдары

4 4

3.8 Психотүзетімдік 
нəтижелерді бақылау жəне 
анықтаудың амалдары мен 
тəсілдері

2 2

3.9 Инклюзивті білім беру 
жағдайында оқу-тəрбие 
процесіндегі субъектілерге 
психологиялық тұрғыдан 
кеңес 

2 2 2 6

3.10 Инклюзивті білім 
беруді жүзеге асы-
руда педагогикалық 
ұжымның психологиялық 
дайындығын қалыптастыру 
технологиясы 

2 2

3.11 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балалар-
ды тəрбиелеуші отбасы-
ларына психологиялық-
педагогикалық көмек 
көрсетудің ерекшеліктері

4 4

3.12 Ерекше білім беру-
ге қажеттілігі бар 
студенттерді оқытуда 
қауіпсіз білім беру орта-
сын құруды жобалау жəне 
психологиялық сараптама 

2 2 4

3.13 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттер-
ге қатысты немқұрайлылық 
пен кемсітушілікті жою

2 2

3.14 Жобаларды қорғау 2 2
3.15 Қорытынды тестілеу 2 2

4. Технологиялық мо-
дуль: «Жаңа білім 
беру жəне ақпараттық 
коммуникациялық техноло-
гияларды қолдану»

14 14

4.1 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттер-
мен қашықтықтан оқыту 
технологиясы

4 4

4.2 Педагог-психологтің 
жұмысындағы веб-
сервистер

4 4

4.3 Диагностикалық 
мəліметтерді өңдеу мен 
сараптауға арналған 
кестелік процессорлар

4 4

4.4 Психологиялық-
педагогикалық желілік 
қауымдастықпен жəне 
білім беру порталдары-
мен жұмыстың негіздері. 
Ғаламтор желісіндегі ашық 
білім беру ресурстары.

2 2

5. Вариативтік модуль: 
«Вариативтік компоненттер 
əдістемесін қолдану»

8 8

5.1 Жобалық қызмет - ерек-
ше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттердің негізгі 
құзыреттілігін дамыту бой-
ынша инновациялық техно-
логиялары іспеттес 

5.2 Ерекше білім беру-
ге қажеттілігі бар 
студенттердің өзін-
өзі анықтау өмірлік 
əртүрлі жағдайларында 
бағдарлауға дайындығын 
дамыту 

5.3 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттер-
мен жұмыс жасауда кəсіби 
өзін-өзі анықтауды жандан-
дыру əдістері

5.4 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттер-
мен жұмыс жасауда арт-
терапевтикалық техникасы

5.5 Ерекше білім бе-
руге қажеттілігі 
бар студенттердің 
эмоционалдық жағдайын 
түзету тəсілдері жəне диа-
гностикасы

5.6 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балаларды 
тəрбиелеп жатқан отбасы-
лармен жұмыстың каузо-
метриясы

5.7 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студент-
термен жұмыс істейтін 
педагогтың эмоционалдық 
торығуын болдырмау

5.8 Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттерді 
тəрбиелеу жəне оқытуда 
психологиялық сүйемелдеу 
бойынша жұмысына 
педагог-психологтың кəсіби 
жəне тұлғалық дайындығы
Барлығы: 14 8 30 12 4 2 6 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 47 -қосымша

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру ортасын 

жобалауда жалпы білім беру пəндері оқытушысының кəсіби құзыреттілігін 
дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсының «Техникалық жəне 

кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру ортасын жобалауда жалпы 
білім беру пəндері оқытушысының кəсіби құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім 
беру бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарының (бұдан əрі – ТжКБ) жалпы білім беру пəндері оқытушыларына арналған.

2. Бағдарлама ТжКБ жалпы білім беру пəндері оқытушыларымен ерекше білім бе-
руге қажеттілігі бар студенттердің табысты əлеуметтік бейімделуіне жəне инклюзивтік 
білім беру ортасын құруына бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері 
3. Бағдарламаның мақсаты - ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндік-

терді ескере отырып, ТжКБ барлық студенттерінің білім алуға бірдей мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін инклюзивтік білім беруді жүзеге асыру мəнмəтінінде жалпы білім 
беру пəндері оқытушыларының кəсіби құзыреттіліктерін дамыту

4. Бағдарлама міндеттері:
1) инклюзивтік білім беру жағдайында ТжКБ ұйымдарының іс-əрекетін реттейтін 

білім саласындағы нормативтік құқықтық актілерді оқып білу;
2) ерекше білім беруге қажеттілігі бар (бұдан əрі - ЕБҚБ) студенттің жеке дамуы үшін 

инклюзивтік білім беруді дамытудың мақсаты мен негізгі міндеттерін, принциптерін, 
тетіктері мен жағдайларын өзектендіру;

3) ТжКБ ұйымының жалпы білім беру пəндері оқытушысының іс-əрекетінде ЕБҚБ 
студенттерге инклюзивтік білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тəсілдерін іске 
асыру тетіктерін қарастыру; 

4) ЕБҚБ студенттерді дамытудың оқыту мен тəрбиелеудің заманауи технологи-
ялары, ақпараттық-коммуникациялық технологиялары негізінде инклюзивтік білім 
беру тетіктерін жүзеге асыруда жалпы білім беру пəндері оқытушысының дағдылары 
мен біліктерін дамыту;

5) жалпы білім беру пəндерінің оқытушысын ЕБҚБ студенттерге инклюзивтік білім 
беру принциптерін іске асырудың педагогикалық практикасының проблемаларын шешу 
бөлігінде білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар: 
1) біледі:
 инклюзивтік білім беру жағдайында ТжКБ ұйымдарының қызметін реттейтін білім 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерді; 
 ЕБҚБ студенттерді жеке дамыту үшін инклюзивтік білім беруді дамытудың мақсаты 

мен негізгі міндеттерін, тетіктері мен жағдайларын;
 ТжКБ ұйымның жалпы білім беру пəндері оқытушысының іс-əрекетінде ЕБҚБ 

студенттердің инклюзивтік білімін дамытудың тұжырымдамалық тəсілдерін жүзеге 
асырудың тетіктерін;

 ЕБҚБ студенттерді дамытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын, 
оқыту мен тəрбиелеудің заманауи технологияларының ерекшеліктерін;

2) қолданады:
 инклюзивтік білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студентті 

дамытудың мақсатын, негізгі міндеттері мен күтілетін нəтижені тұжырымдауды;
 ЕБҚБ студенттің жеке дамуының тетіктерін анықтауды;
 ЕБҚБ студенттің жеке дамуының жағдайларын іріктеуді;
3) меңгереді;
 табысты əлеуметтік бейімделу жəне білім алудың жағдайы ретінде ЕБҚБ студент 

үшін инклюзивтік білім беру ортасын жобалауды;
 ЕБҚБ студенттерді дамытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын, 

оқыту мен тəрбиелеудің заманауи технологияларының негізінде сабақты жоспарлауды;
4) көрсетеді:
оқытушы мен ЕБҚБ студенттің, білім беру процесінің барлық қатысушылары арасын-

дағы педагогикалық өзара əрекеттесуді ұйымдастыру дағдыларын.
4-тарау. Бағдарлама мазмұны

6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 
жəне теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес білімді, білік пен дағдыны 
қалыптастыру үшін осы Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бой-
ынша жобаны қорғауды қарастырады.

Бағдарлама модульдері: 
1) білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамалар;
2) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері; 
3) курстың мазмұны жəне теориялық əдістемелік негіздері; 
4) жаңа білім беру жəне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану; 
5) вариативтік компоненттер əдістемесін қолдану. 
Модульдер мазмұнында осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық 

жоспарға (бұдан əрі – ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады. 
Курс тыңдаушыларының қажеттіліктеріне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін өзгеріп отырады. Вариативті модуль тақырыбы тыңдаушылармен сау-
алнама жүргізу жолымен анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. 

Білім беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. 
10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау 

жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы жəне қорытынды тестілеу 
өткізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары, жо-
балау жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан əрі 
- ОƏК) беріледі.

         6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері 
12. Білім беру процесі күндізгі сабақтарды жəне өзіндік жұмыстарды жүргізуді, 

интерактивті əдістерді: практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конфе-
ренция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылауды қамтиды. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау критерийлері
13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

профессор-оқытушылар құрамымен қорытынды бақылауға сəйкес бағдарлама 
мазмұнын меңгеру параметрлері мен бағалау критерийлері əзірленеді жəне курстың 
ОƏК енгізіледі. 

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру ортасын жобалауда 

жалпы білім беру пəндері оқытушысының кəсіби құзыреттілігін дамыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Нормативтік құқықтық модуль: 

«Білім саласындағы нормативтік 
құқықтық құжаттамалар»

2 2 2 6

1.1. Инклюзивті білім беру бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жүйесінде стратегиялық 
даму жəне мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттары

2 2 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық 
модуль: «Кəсіптік білім берудің 
психологиялық-педагогикалық 
негіздері»

2 2 4 2 10

2.1. Ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттердің 
психофизикалық дамуының 
ерекшеліктері

2 2

2.2 Инклюзивтік білім беруді 
дамытудың психологиялық-
педагогикалық проблемасы 
ретінде білім беру процесінің 
қатысушыларының əлеуметтік, 
тұлғааралық кедергілері

2 2

2.3 Білімді алу мен табысты 
əлеуметтік бейімделу жағдайы 
ретінде техникалық жəне 
кəсіптік білім беруде ерекше 
білім беруге қажеттілігі бар 
студенттер үшін оқытушымен 
инклюзивтік, түзету-дамытушы 
білім беру ортасын құру 

2 2

2.4 Техникалық жəне кəсіптік білім 
беруде ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар студенттерін 
психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеу: түзету-
педагогикалық, психологиялық 
жəне əлеуметтік көмек, қолдау

2 2

2.5 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттерге инклюзивтік 
білім беруді жүзеге асыруға 
жалпы білім беру пəндері 
оқытушысының дайындығы

2 2

3 Мазмұндық модуль: «Курстың 
мазмұны жəне теориялық 
əдістемелік негіздері»

8 12 10 6 6 42

3.1 Заманауи білім берудің 
гуманистік парадигмасы 
мəнмəтінінде инклюзивтік білім 
берудің теориялық-əдіснамалық 
негіздері

2 2

3.2 Инклюзивтік кəсіптік білім беру 
аясындағы əлемдік тəжірибенің 
даму жетістіктері мен үдерістері

2 2

3.3 Қазақстан Республикасында 
инклюзивтік білім беруді 
дамытудың тұжырымдамалық 
ұстанымдары

2 2

3.4 Инклюзивтік білім берудің 
қағидаттары

2 2

3.5. Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарындағы 
инклюзивтік білім берудің 
тиімділігін бағалау индика-
торлары

2 2

3.6 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттерді оқытудың 
жеке-сараланған тəсілі

2 2

3.7 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студент үшін инклюзивтік 
білім беру ортасын жобалау

2 2

3.8 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студент пен оқытушы, 
білім беру процесінің барлық 
қатысушылары арасын-
да педагогикалық өзара 
əрекеттесуді ұйымдастыру

2 2

3.9 Сабақты жоспарлаудың зама-
науи тəсілдері: коллаборативтік 
орта, саралап оқыту, 
формативті бағалау жүйесі

2 2 4

3.10 Студенттің ерекше білім 
беру қажеттіліктері мен 
мүмкіндіктеріне сəйкес 
техникалық жəне кəсіптік білім 
беруде сабақтарды жоспарлау

2 2 2 6

3.11 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттердің инклюзивтік 
білім беру жағдайында жалпы 
білім беру пəндері бойынша 
сабақтардың орта мерзімді жо-
спарлануы

2 2 2 6

3.12 Ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар студенттердің инклюзивтік 
білім беру жағдайында жалпы 
білім беру пəндері бойынша 
сабақтардың қысқа мерзімді 
жоспарлануы

2 2 4

3.13 Шағын оқыту 6 6
4 Технологиялық модуль: «Жаңа 

білім беру жəне ақпараттық 
коммуникациялық технология-
ларды қолдану»

2 6 2 4 14

4.1 Б. Блум оқыту мақсаттары 
таксономиясы негізінде сыни 
тұрғысынан ойлау технология-
лары

2 2 4

4.2 Сабақта маман-дефекто-
логпен жалпы білім беру 
пəндері оқытушысының өзара 
əрекеттесуін ұйымдастыру

2 2

4.3 Ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар студенттердің əлеуметтік 
бейімделу тетігі ретінде жо-
балау, сабақтан тыс зерттеу 
іс-əрекеті

2 2

4.4 Инклюзивтік білім беруде 
сандық білім беру ресурстарын 
қолдану ерекшеліктері

2 2

4.5 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттерді оқытуда 
қашықтықтан білім беру техно-
логиясы

2 2

4.6 Электрондық білім беру 
контентін жобалау техноло-
гиясы 

2 2

5 Вариативтік модуль: вариативтік 
компоненттер əдістемесін 
қолдану

8 8

5.1 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттердің кəсіби 
өздігінен анықталу мен 
кəсіби бағытталу құралы 
ретінде бейінді білім берудің 
вариативтік компонентінің 
бағдарламасын əзірлеу 

5.2 Студенттердің жобалау, зерт-
теу іс-əрекетін тьюторлық 
сүйемелдеу

5.3 Студенттердің сабақтан тыс іс-
əрекетін ұйымдастырудың зама-
науи ұстанымдары

5.4 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарында 
студенттердің оқу жетістіктерін 
бағалаудың критериалдық 
жүйесі 

5.5 Жалпы білім беру пəндерін 
оқыту процесінде оқушыларды 
бейінді оқыту 

5.6 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студентті əлеуметтеу 
мен тəрбиелеу процесінде 
отбасының рөлі

5.7 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттермен жұмыс 
жасап жатқан педагогтың 
эмоционалдық торығуының 
алдын алу

5.8 Ерекше білім беруге қажеттілігі 
бар студенттердің өзін-
өзі анықтау өмірлік əртүрлі 
жағдайларында бағдарлауға 
дайындығын дамыту
Барлығы: 14 8 22 6 18 6 6 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 48-қосымша

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесіндегі əлеуметтік педагогтің кəсіби құзыреттілігін 

дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесіндегі əлеуметтік педагогтің кəсіби құзыреттілігін дамыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық жəне 
кəсіптік білім беру (бұдан əрі – ТжКБ) ұйымдарының əлеуметтік педагогтеріне арналған.

2. Бағдарлама əлеуметтік педагогтердің кəсіби құзыреттілігін арттыруға, білім 
берудің инновациялық дамуының өзекті мəселелері туралы білім алуға бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ТжКБ жүйесіндегі əлеуметтік педагогтердің кəсіби 

құзыреттерін дамыту болып табылады. 
4. Бағдарламаның міндеттері:
- ТжКБ ұйымдарда инклюзивтік білім беруді реттейтін білім саласындағы нормативтік 

құқықтық актілермен таныстыру;
- психологиялық-педагогикалық зерттеудің ерекшелігін жəне əлеумет тік-педагоги-

калық өзара əрекеттесудегі жанжалдарды сындарлы шешу дағды ларын меңгеру бой-
ынша кəсіби деңгейлерін арттыру; 

- əлеуметтік педагог қызметінің негізгі бағыттарымен, ТжКБ ұйымдарында білім 
алушыларға əлеуметтік көмек көрсету бойынша əлеуметтік педагог жұмысының 
инновациялық нысандарымен таныстыру;

- оқу - тəрбие процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан 
əрі - АКТ) қолдану бойынша əлеуметтік педагогтердің құзыреттілігін дамыту; 

- инклюзивтік білім беруді шетелдік тəжірибесімен жəне Қазақстанда ТжКБ 
жаңғыртудың заманауи үрдістерімен таныстыру. 

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) біледі:
 техникалық жəне кəсіби білім беру жүйесінде қолданылатын білім саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерді;
2) қолданады:
инновациялық-кəсіптік, арнайы психологиялық-педагогикалық зерттеулер 

ұйымдастыруды;
ТжКБ тəрбиелеу жəне білім беру аясында пайдаланылатын диагностикалық 

əдістемелер қолдану;
əлеуметтік-педагогикалық өзара əрекеттесуде жанжалдарды сындарлы шешу 

дағдыларын;
3) дағдыларын меңгереді:
əлеуметтік-педагогикалық қызметінің;
заманауи білім беру жəне АКТ технологияларын;  
4) көрсетеді:
əлеуметтік жұмысты ұйымдастыру жəне жобалау, психологиялық-педагогикалық 

қолдауына бақылау жəне сараптама өткізу дағдыларын.
4-тарау. Бағдарлама мазмұны

6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 
жəне теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес білімді, білік пен дағдыны 
қалыптастыру үшін осы Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бой-
ынша жобаны қорғауды қарастырады.

Бағдарлама модульдері: 
1) білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамалар;
2) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері; 
3) курстың мазмұны жəне теориялық əдістемелік негіздері; 
4) жаңа білім беру жəне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану; 
5) вариативтік компоненттер əдістемесін қолдану. 
Модульдер мазмұнында осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық 

жоспарға (бұдан əрі – ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады. 
Курс тыңдаушыларының қажеттіліктеріне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін өзгеріп отырады. Вариативті модуль тақырыбы тыңдаушылармен сауал-
нама жүргізу жолымен анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. 

Білім беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. 
10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау 

жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы жəне қорытынды тестілеу 
өткізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары, жо-
балау жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан əрі 
- ОƏК) беріледі.

       6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері 
12. Білім беру процесі күндізгі сабақтарды жəне өзіндік жұмыстарды жүргізуді, 

интерактивті əдістерді: практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конфе-
ренция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылауды қамтиды. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау критерийлері
13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

профессор-оқытушылар құрамымен қорытынды бақылауға сəйкес бағдарлама 
мазмұнын меңгеру параметрлері мен бағалау критерийлері əзірленеді жəне курстың 
ОƏК енгізіледі. 

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі əлеуметтік педагогтің кəсіби 

құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
№ Сабақ тақырыптары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Нормативтік құқықтық мо-

дуль: «Білім саласындағы 
нормативтік құқықтық 
құжаттамалар»

2 2 2 6

1.1 Инклюзивті білім беру бой-
ынша техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесінде 
стратегиялық даму жəне 
мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттары

2 2 2 6

2 Психологиялық-педагогикалық 
модуль: «Кəсіптік білім берудің 
психологиялық-педагогикалық 
негіздері»

 4 6 10

2.1 Психологиялық-педагогикалық 
проблемаларды шешудің 
тиімді əдістері əлеуметтік 
педагогтің кəсіби қызметке 
дайындығының элементі 
ретінде: Позитивті психология 
жəне жалпы педагогика

 2 2 4

2.2 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру командада жұмыс 
істеуді ұйымдастырудың 
психологиялық аспектілері

2 2

2.3 А.Маслоу бойынша адами 
уəждеме теориясындағы тап-
шы жəне дамушы тұлғаның 
мəселелері

2 2 4

3 Мазмұндық модуль: «Курстың 
мазмұны жəне теориялық 
əдістемелік негіздері»

 8 16 4 4 4 6 42

3.1 Жасөспірімдік кезеңде 
тұлғаны қалыптастыруда 
бірегейлестіру мəселелері, 
əлеуметтік агенттердің маңызы 
(əлеуметтендіру əлеуметтік-
педагогикалық құбылыс 
ретінде)

2 2 2 6

3.2 Студенттермен жұмыс жа-
сауда əлеуметтік педагогтің 
қызметін моделдеу 

6 6

3.3 Əлеуметтік педагогты ате-
статтау мəселесі. Əлеуметтік 
педагогтің студенттермен 
жұмыс жасауға нормативтік 
кəсіби жəне тұлғалық 
дайындығы 

2 2 4

3.4 Дарынды оқушыларымен 
жұмыстың ерекшелігі. 
Студенттердің 
(тəрбиеленушілердің) талан-
тын, ақыл-ой жəне физикалық 
қабілеттерін сабақтан тыс 
дамытуға жағдай жасау

4 4 8

3.5 Əлеуметтік педагогтің 
студенттердің əлеуметтік 
қалыптасуындағы жəне 
əлеуметтік-еңбекпен 
бейімдеудегі іс-əрекет. 
Студенттерді əлеуметтік 
қорғау мəселелері.

2 2 4

3.6 Техникалық жəне кəсіптік білім 
беруде ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар тұлғалар 
үшін оқыту мен тəрбиелеу 
тəжірибесі жəне жеке-саралау 
тəсілін қолдану

2 2 4

3.7 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесіндегі 
əлеуметтік педагогтың кəсіби 
құзыреттілігін дамытудің за-
манауи аспектісінің бірі ретінде 
сыни тұрғыдан ойлауға үйрету

2 2 4

3.8 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде əлеуметтік пе-
дагог қызметінде жоба əдісін 
пайдаланудың ерекшеліктері

4 4

3.9 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде əлеуметтік 
педагогтің кəсіби-тұлғалық өсу 
жағдайында рефлексивті əдісті 
қолдану тəжірибесі

2 2

4 Технологиялық модуль: «Жаңа 
білім беру жəне ақпараттық 
коммуникациялық технология-
ларды қолдану»

8 4 2 14

4.1 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде əлеуметтік 
педагогтердің ақпараттық 
коммуникациялық технологи-
яларын қолдану құзыреттерін 
қалыптастыру 

4 4

4.2 Əлеуметтік педагог 
жұмысындағы заманауи білім 
беру технологиялары. Мінез-
құлық тренингі: теориясы жəне 
практикасы (бейне матери-
алдармен жұмыс мəдениетін 
қалыптастыру теориясы мен 
практикасы)

4 2 6

4.3 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде студенттер мен 
олардың тəлімгерлерінің 
арасында кəсіби-ғаламтор 
қоғамдастығын құруы жəне 
тəжірибесі

4 4

5 Вариативтік модуль: 
вариативтік компоненттер 
əдістемесін қолдану

2 2 2 2 8

5.1 Дуальды оқыту: Германия, 
Сингапурдың іс-тəжірибесі

2 2 2 2 8

5.2 Дуальды оқыту жағдайында 
студенттерге қойылатын білім 
беру жəне кəсіптік талаптар

5.3 Студенттерді тəрбиелеуде 
өмірлік құндылықтары 
қалыптастыру мəселелері

5.4 Техникалық жəне кəсіптік білім 
беруде студенттерді белсенді 
оқытуды ұйымдастыру 
тəжірибесі

5.5 Еңбек нарығының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін кадрларды дайындаудың 
дуальды жүйесін енгізудегі 
əлеуметтік педагогтің рөлі

5.6 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде қашықтықтан 
оқыту технологияларының 
мүмкіндіктері

5.7 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесі əлеуметтік 
педагогінің өздік білім алуы
Барлығы: 14 2 28 16 8 4 6 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 49-қосымша

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру ортасын 

жобалауда арнайы пəндер оқытушысының кəсіби құзыреттілігін дамыту» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

 1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық жəне 

кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру ортасын жобалауда арнайы 
пəндер оқытушысының кəсіби құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы білім беру 
бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан 
əрі – ТжКБ) ұйымдарының арнайы пəн оқытушыларына арналған.

2. Бағдарлама арнайы пəндер оқытушыларының инклюзивті білім беруді іске асы-
ру үшін қазіргі заманауи білім беру технологияларын тиімді пайдалану жөніндегі жеке 
білім беру бағдарламасын құруға, арнайы цикл пəндерінен оңтайлы педагогикалық 
маршруттарды жобалауға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты – студенттердің ерекше білім беру қажеттілігі мен 

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып арнайы пəн мұғалімдерінің оқу-тəрбие процесін 
ұйымдастыруда заманауи тəсілдерді қолдану бойынша кəсіби құзіреттілігін арттыру.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) ТжКБ-де инклюзивті процесті реттейтін білім саласындағы нормативтіқ құқықтық 

актілерді зерделеу;
 2) ТжКБ арнайы пəндері бойынша даралап жəне саралап оқытуды ескере отырып 

бағдарламалар мен оқу жұмыс жоспарларын дайындау əдістемесімен таныстыру; 
 3) ТжКБ ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінің инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыру бойынша кəсіби білімі мен құзіреттілігін жетілдіру;
 4) арнайы пəндер бойынша жеке білім беру бағдарламаларын құрастыру жəне 

педагогикалық-психологиялық қолдау технологиясы мен дағдысын қалыптастыру.
3-тарау. Күтілетін нəтиже

5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) біледі:
инклюзивті білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, ТжКБ 

инклюзивті білім беруді реттейтін білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарын;
 ТжКБ инклюзивті білім беру принциптерін;
инклюзивті білім беруде алдыңғы қатарлы қазақстандық жəне шетелдік тəжірибе-

лерді;
ерекше білім беру қажеттілігі мен жеке мүмкіндіктерді ескере отырып арнайы 

пəндер бойынша оқу жұмыс жоспарларын дайындау жəне білім беру бағдарламаларын 
жүзеге асыру бойынша педагогикалық түзету жұмыстарының мазмұны мен жоспар-
лау ерекшелігін;

2) қолданады:
ерекше білім беру қажеттілігі мен жеке мүмкіндіктерді ескере отырып арнайы пəндер 

бойынша педагогикалық-психологиялық сүйемелдеу, түзете дамыта оқытуды қолдану, 
қашықтықтан оқыту технологиясын;

ерекше білім беру қажеттілігі мен жеке мүмкіндіктерді ескере отырып арнайы пəндер 
бойынша оқу жұмыс жоспарлары мен жеке бағдарламаларды дайындауда əртүрлі 
технологиялар мен тəсілдерді;

арнайы пəндер бойынша ерекше білім беру қажеттілігін ескере отырып жеке білім 
беру бағдарламасын құрастыруды;

ерекше білім беруге қажеттілігі бар (бұдан əрі - ЕБҚБ) студенттер үшін арнайы 
пəндер бойынша оңтайлы педагогикалық бағытты жобалауды;

арнайы пəндер бойынша білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып 
оқу əдістемелік кешенін əзірлеуді;

оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау моделін;
3) дағдыларын меңгереді:
арнайы пəндер бойынша білімгердің жеке дамуының мониторингін жүргізу, оқу 

жұмыс жоспарлары мен жеке білім беру бағдарламасын құрастыру;
4) көрсетеді:
арнайы пəндерді жүргізуде педагогикалық қызметтің қарқынды болуы жағдайында 

оқу үдерісінде компьютерлік жəне мультимедиялық өнімдермен жұмыс істеу дағды-
ларын.

4-тарау. Бағдарлама мазмұны
6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес білімді, білік пен дағдыны 

қалыптастыру үшін осы Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бой-
ынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері: 
1) білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамалар;
2) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері; 
3) курстың мазмұны жəне теориялық əдістемелік негіздері; 
4) жаңа білім беру жəне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану; 
5) вариативтік компоненттер əдістемесін қолдану. 
Модульдер мазмұнында осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық 

жоспарға (бұдан əрі – ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады. 
Курс тыңдаушыларының қажеттіліктеріне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін өзгеріп отырады. Вариативті модуль тақырыбы тыңдаушылармен сауал-
нама жүргізу жолымен анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. 

Білім беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. 
10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау 

жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы жəне қорытынды тестілеу 
өткізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары, жо-
балау жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан əрі 
- ОƏК) беріледі.

         6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері 
12. Білім беру процесі күндізгі сабақтарды жəне өзіндік жұмыстарды жүргізуді, 

интерактивті əдістерді: практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конфе-
ренция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылауды қамтиды. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау критерийлері
13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

профессор-оқытушылар құрамымен қорытынды бақылауға сəйкес бағдарлама 
мазмұнын меңгеру параметрлері мен бағалау критерийлері əзірленеді жəне курстың 
ОƏК енгізіледі.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Техникалық 
жəне кəсіптік білім беру жағдайында инклюзивтік білім беру ортасын жобалауда 
арнайы пəндер оқытушысының кəсіби құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы 

білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
№ Сабақтың тақырыптары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Нормативтік құқықтық мо-

дуль: «Білім саласындағы 
нормативтік құқықтық 
құжаттамалар»

2 2 2 6

1.1 Инклюзивті білім беру бой-
ынша техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесінде 
стратегиялық даму жəне 
мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттары

2 2 2 6

2. Психологиялық-педагогикалық 
модуль: «Кəсіптік білім берудің 
психологиялық-педагогикалық 
негіздері»

2 4 2 2 10

2.1 Ерекше білім беру 
қажеттілігі бар студентерге 
психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсетуді ұйымдастыру 
мен шарттары

2 2

2.2 Ерекше білім беру 
қажеттілігі бар студентердің 
психологиялық-педагогикалық 
ерекшеліктері

2 2

2.3 Инклюзивті білім беруде 
кəсіби қызметі мен арнайы 
пəндері оқытушысының 
тұлғасы

2 2

2.4 Арнайы пəндерді 
сабақтарында оқу 
ортасындағы психологиялық 
қауіпсіздік 

2 2 4

(Жалғасы. Басы 24-26-беттерде) 

(Соңы 28-бетте) 
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3. Мазмұндық модуль: «Курстың 
мазмұны жəне теориялық 
əдістемелік негіздері»

10 12 8 2 6 4 42

3.1 Инклюзивті білім берудің 
халықаралық тəжірибесі 

2 2

3.2 Инклюзивті білім берудің 
негізгі ұғымдары мен 
принциптері

2 2 4

3.3 Инклюзивті білім беру ортасы 
мен компоненттері

2 2 4

3.4 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді оқытуда же-
ке-саралау тəсілін қолдану

2 2 4

3.5 Студенттердң жеке 
мүмкіндіктерін ескере оты-
рып арнайы пəндер бойын-
ша оқу жоспарын құрудың 
ерекшеліктері

4 4

3.6 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді арнайы 
пəндерді оқытудың тиімді 
тəсілдері

2 2 2 6

3.7 Кəсіпорында ерекше 
білім беру қажеттілігі бар 
студентерді оқыту жəне 
өндірістік практиканы 
ұйымдастыру

2 2 2 6

3.8 Кедергісіз ортаны құру ерек-
ше білім беру қажеттілігі бар 
студенттердің білім беру 
кеңістігіне қосылу шарты 
ретінде

6 6

3.9 Жоспарлау түрлері: ұзақ 
мерзімді, орта мерзімді, қысқа 
мерзімді. Сабақты мақсатты 
тұжырымдау.

2 2

3.10 Оқу бағдарламасына сəйкес 
сабақтарды жоспарлау. Сабақ 
жоспарларын талдау жəне 
көрсету.

4 4

4. Технологиялық модуль: «Жаңа 
білім беру жəне ақпараттық 
коммуникациялық технология-
ларды қолдану»

2 6 4 2 14

4.1 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруді модернизациялау 
жағдайында арнайы пəндер 
бойынша педагогтердің 
ақпараттық коммуникациялық 
технологияларды қолдану 
құзіреттілігі

2 2 4

4.2 Арнайы пəндер бойынша 
Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді қашықтықтан 
оқыту технологиясы

2 2 4

4.3 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беруде арнайы пəн 
сабақтарында оңтайлы жəне 
smart – оқыту (Self Monitoring 
Analysis and reporting 
technology – Селф Анализис 
энд Рипотинг Текнолоджи) 

2 2 2 6

5. Вариативтік модуль: 
«Вариативтік компоненттер 
əдістемесін қолдану»

8 8

5.1 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студентермен жұмыс 
істейтін оқытушылардың 
эмоционалдық торығуын бол-
дырмау

5.2 Функционалдық сауаттылықты 
қалыптастыруда Блум таксо-
номиясы табысты оқытуды 
бағалау əдістемесі ретінде 

4 4

5.3 Инклюзивті білім беру-
де арнайы пəндерді оқуда 
студенттердің жобалық іс-
əрекетін ұйымдастыру

5.4 Қазіргі заманғы еңбек 
нарығының жағдайына кəсіптік 
бағдарлау

5.5 Дарынды студенттермен 
жұмыс

5.6 Инклюзивті оқыту жағдайында 
білім беру ортасын 
қалыптастырудың жəне 
интерактивті технологияларды 
(«кейс- əдісі», «портфолио») 
қолданудың ерекшеліктері

5.7 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымындағы 
студенттердің оқу жетістіктерін 
критериялық бағалау жүйесі

5.8 Педагогтердің ғаламтор-
қоғамдастықта өзара 
əрекеті кəсіби құзіреттілікті 
арттырудың шарты ретінде 
Барлығы: 14 8 20 16 8 6 2 4 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 50-қосымша

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Ерекше білім 
беруге қажеттілігі бар студенттер үшін техникалық жəне кəсіптік білім берудің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы

1-тарау. Кіріспе
1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар студенттер үшін техникалық жəне кəсіптік білім берудің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) 
техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі – ТжКБ) беру ұйымдарының басшыларына 
арналған.

2. Бағдарлама инклюзивті білім берудің педагогикалық- ұйымдастырушылық 
негіздерін, психологиялық-педагогикалық қолдауды, түзете отыра дамыту мен оқыту 
технологияларын пайдалануды, ерекше білім беруге қажеттілігі бар (бұдан əрі – ЕБҚБ) 
студенттерге арналған оңтайлы білім берудің педагогикалық бағыттарын жобалау 
бойынша техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары басшыларының кəсіби-
басқарушылық құзыреттілігін дамытуға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты ЕБҚБ студенттердің білім беруге тең қол жеткізуін 

қамтамасыз ететін арнайы жағдайды құру мен ұйымдастыру бойынша ТжКБ ұйымдары 
басшыларының кəсіби құзырлылығын дамыту болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) инклюзивті білім берудің теориялық негіздерімен, ТжКБ ұйымдарында инклюзивті 

білім берудің білім саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен таныстыру; 
2) инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру бойынша 

кəсіби білім беру деңгейін көтеру; 
3) ТжКБ ұйымдарындағы ЕБҚБ студенттердің жұмысын ұйымдастыру əдісімен, 

олардың қажеттіліктерін ескере отырып бейімдеу ортасын құру ерекшелігімен та-
ныстыру;

4) оқу-тəрбие процесін модификациялау мен бейімдеу, ЕБҚБ студенттердің да-
муын қадағалау мен бағалау əдістері мен түрлерін қолдану жұмыстары бойынша 
дағдыны дамыту;

5) ТжКБ ұйымдарының білім беру кеңістігінде инклюзивті білім беруде əлеуметтік-
психологиялық-педагогикалық технологияларды қолдану шеберлігін қалыптастыру;

6) ЕБҚБ студенттердің оқу жетістігін бағалауда критериалды бағалаудың иннова-
циялық тəсілдерін қолдану бойынша білігін қалыптастыру.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Курс соңында тыңдаушылар:
1) біледі:
инклюзивті білім берудің заңнамалық базасын, теориялық негіздерін ЕБҚБ 

студенттерді оқытумен айналысатын ТжКБ ұйымдарындағы нормативтік құқықтық 
актілерді; 

студенттердің жеке мүмкіндіктері мен ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере 
отырып арнайы жағдайларын жасау бойынша педагогикалық түзету жұмыстарының 
мазмұны мен жоспарлау ерекшелігін жəне студенттердің оқу жетістіктерін критериалды 
бағалауға қойылатын талаптарды;

2) қолданады:
психологиялық-педагогикалық, əлеуметтік-сауықтыруды сүйемелдеу, түзете-

дамыта оқыту технологиясын, жеке білім беру бағдарламасын құрастыруды, білім 
алуда қиындығы бар балаларға оңтайлы педагогикалық маршрутты жобалауды;

3) меңгереді:
ТжКБ жүйесінде жүйесінде студенттерді даярлау тəжірибесі арқылы кəсіптік білім 

беру сапасын көтеру дағдылары мен нысандарын. 
4) көрсетеді:
кəсіби қызметінде компьютерлік жəне мультимедиалық өнімдермен жұмыс жасау 

дағдыларын.
4-тарау. Бағдарламаның мазмұны 

6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 
жəне теориялық.

7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес білімді, білік пен дағдыны 
қалыптастыру үшін осы Бағдарлама 6 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бой-
ынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері: 
1) білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамаларға жəне оқылатын пəнге 

сəйкес;
2) басшылардың басқару жəне кəсіби құзыреттерін жетілдіру;
3) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері; 
4) оқылатын пəннің мазмұны жəне теориялық əдістемелік негіздері; 
5) жаңа білім беру жəне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану;
6) вариативтік компоненттер əдістемесін қолдану. 
Модульдер мазмұнында осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық 

жоспарға (бұдан əрі – ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады. 
Курс тыңдаушыларының қажеттіліктеріне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін өзгеріп отырады. Вариативті модуль тақырыбы тыңдаушылармен сау-
алнама жүргізу жолымен анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. 

Білім беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. 
10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау 

жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы жəне қорытынды тестілеу 
өткізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары, жо-
балау жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан əрі 
- ОƏК) беріледі.

          6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері 
12. Білім беру процесі күндізгі сабақтарды жəне өзіндік жұмыстарды жүргізуді, 

интерактивті əдістерді: практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конфе-
ренция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылауды қамтиды. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау критерийлері
13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

профессор-оқытушылар құрамымен қорытынды бақылауға сəйкес бағдарлама 
мазмұнын меңгеру параметрлері мен бағалау критерийлері əзірленеді жəне курстың 
ОƏК енгізіледі.

Педагог кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Ерекше білім 
беруге қажеттілігі бар студенттер үшін техникалық жəне кəсіптік білім берудің 

қолжетімділігін қамтамасыз ету» тақырыбындағы білім беру бағдарламасына 
қосымша 

Оқу-тақырыптық жоспар
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1 Нормативтік құқықтық модуль: 

«Білім саласындағы нормативтік 
құқықтық құжаттамалар»

6 6

1.1 Инклюзивті білім беру бойынша 
техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жүйесінде стратегиялық 
даму жəне мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттары

6 6

2 Басқарушылық модуль: 
«Басшылардың басқару жəне 
кəсіби құзыреттерін жетілдіру»

12 2 6 2 22

2.1 Дуальды оқыту жүйесін жүзеге 
асыруда педагогикалық ұжымды 
басқару: жоспарлау, бақылау

2 2

2.2 Ерекше білім беру қажеттілігі бар 
студенттерге техникалық жəне 
кəсіптік білім алуға қол жет кізу 
үшін қойылатын талаптар

2 2

2.3 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттер үшін арнайы 
білім беру жағдайларын анықтау 
жəне ұйымдастыру

2 2

2.4 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерге арналған оқу 
жоспарының түзету компонетін 
іске асыру ерекшелігі

2 2 4

2.5 Инклюзивті білім беру 
педагогтың кəсібилігінің 
жаңа типі: əдістемелік жəне 
педагогикалық қызметін басқару

2 2

2.6 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді қолдауда жəне 
білім беру ортасына бейімдеуда 
жəне білім беру ұйымы 
басшысының рөлі

4 4

2.7 Инклюзивті білім беруде 
техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдарында еңбек ресур-
старын дайындау ерекшеліктері

4 4

2.8 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттер үшін дуаль-
ды жүйені енгізу тұрғысынан 
техникалық жəне кəсіптік білім 
беру ұйымдары басшыларының 
қызметі

2 2

3 Психологиялық-педагогикалық 
модуль: «Кəсіптік білім берудің 
психологиялық-педагогикалық 
негіздері»

4 2 4 10

3.1 Ақыл кемістігі, бар, көру, 
есту, сөйлеу қабілеті, тірек-
қимыл аппараты бұзылған, 
психикалық дамуы тежелген, 
ерте аутизмі бар студентердің 
психологиялық-педагогикалық 
ерекшеліктері

2 2

3.2 Техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жағдайында инклюзивті 
білім беруді ұйымдастырудың 
психологиялық-педагогикалық 
ерекшеліктері

2 2

3.3 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесінде ерек-
ше білім беру қажеттілігі бар 
студенттердің оқу-тəрбие 
процесін психологиялық-
педагогикалық қолдау

2 2 4

3.4 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерге педагогтардың 
əлеуметтік-психологиялық-педа-
гогикалық өзара əрекеттесу түрі 

2 2

4 Мазмұндық модуль: «Курстың 
мазмұны жəне теориялық 
əдістемелік негіздері»

2 4 6 4 4 20

4.1 Нақты жұмыс орындарында 
ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді кəсіби оқыту 
(оқу жоспары, бағдарламалар) 
тиімділігінің критерийі

4 4

4.2 Инклюзивті білім беруді жүзеге 
асырушы техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында 
оқу-тəрбие процесіне бейімделу 
жəне модификациялау

2 2 4

4.3 Өндірістік оқытуды 
ұйымдастырудағы 
инновациялық тəсілдер, крите-
риалды бағалау негізінде кəсіби 
оқыту мен оқытудың белсенді 
формалары

2 2 4

4.4 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттер үшін жеке білім 
беру бағыттын əзірлеу мен 
жүзеге асыру

2 2 4

4.5 Инклюзивті білім беру 
жағдайында Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдарында 
заманауи өндірістік технология-
ларды қолдану 

2 2

4.6 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді оқыту бойын-
ша техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарының 
басқару жəне педагогикалық 
құрамын кəсіби даярлау мен 
қайта даярлау

2 2

5 Технологиялық модуль: «Жаңа 
білім беру жəне ақпараттық 
коммуникациялық технология-
ларды қолдану»

6 2 6 14

5.1 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттер үшін оқу 
жоспарының түзету компонентін 
іске асыру технологиясы

6 6

5.2 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді қашықтықтан 
оқытуды ұйымдастырудың 
мүмкіндіктері

2 2

5.3 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарында жаңа 
педагогикалық жəне ақпараттық 
технологияларды қолдану

2 2

5.4 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттерді əлеуметтік-
сауықтыруды сүйемелдеу

2 2

5.5 Техникалық жəне кəсіптік білім 
беру жағдайында мобильді, 
қашықтықтан жəне смарт оқыту

2 2

6 Вариативтік модуль: 
«Вариативтік компоненттер 
əдістемесін қолдану»

8 8

6.1 Инклюзивті білім беру 
жағдайында кəсіби даярлау 
пəндерін оқыту ерекшеліктері

6.2 Ерекше білім беру қажеттілігі 
бар студенттермен түзетімдік-
педагогикалық жұмыс

6.3 Ерекше білім беру 
қажеттілігі бар студенттерді 
оқытуды ұйымдастырудағы 
инновациялық тəсілдер

6.4 Инклюзивті білім беру 
жағдайында еңбек нарығын 
талдаудағы техникалық жəне 
кəсіптік білім беру қажеттілігі

6.5 Инклюзивті білім беру 
жағдайында еңбек нарығының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін кадрларды даярлаудың 
дуальды жүйесін енгізу

6.6 Түзету компоненттерін іске 
асыру үшін техникалық жəне 
кəсіптік білім беру мұғалімдері 
арасында заманауи технология-
ларды енгізуді ұйымдастыру 
жəне басқару

6.7 Түзету компоненттерін іске 
асыру үшін оқыту мақсаттары 
таксономиясының түрлі моделі 
(Б.Блум, И.Я.Лернер), «Толық 
меңгеру теориясы» Б. Блум. 
«Білімді меңгеру деңгейлері» 
И.Я.Лернер пайдалану

6.8 Инклюзивті білім беру жағда-
йын да кластерлік тəсіл əлеу-
меттік əріптестік ұстаным 
ретінде 
Барлығы: 20 8 16 14 10 4 6 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 18-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы №193 бұйрығына 51-қосымша

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының «Білім 
мазмұнын жаңарту шеңберінде жалпы білім беру пəндері бойынша оқыту 

процесін жобалау» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсының «Білім мазмұнын 
жаңарту шеңберінде жалпы білім беру пəндері бойынша оқыту процесін жобалау» 
тақырыбындағы білім беру бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының (бұдан əрі – ТжКБ) жалпы білім беру пəндері 
оқытушыларына арналған.

2. Бағдарлама білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқу процесіндегі жобалаудың 
өзгерістерін таныстыруға, білім сапасын жақсарту мақсатында сабақты жоспарлау жəне 
ұйымдастыруда оқытушылардың құзыреттілігін арттыруға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері 
3. Бағдарламаның мақсаты - білім беру мазмұнын жаңарту контекстінде оқу процесін 

ұйымдастыру бойынша жалпы білім беретін пəндердің оқытушыларының құзыреттігін 
қалыптастыру болып табылады.

4. Бағдарламаның міндеттері:
1) білім беру мазмұнын жаңарту бойынша білім саласындағы нормативтік құқықтық 

актілермен таныстыру;
2) жобалау үшін жаңартылған білім беру бағдарламасына сəйкес оқу материалда-

ры мен жаңа тəсілдерді үйрету; 
3) жеке іс-əрекеттегі оқыту негізінде оқу процесін құрылымдауда оқытушылардың 

əдістемелік құзыреттілігін кеңейту;
4) білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында критериалды бағалау жүйесін жетілдіру;
5) тыңдаушылардың АКТ құзыреттіліктерін қалыптастыру.

3-тарау. Күтілетін нəтиже
5. Тыңдаушылар курс соңында:
1) біледі:
жаңартылған білім беру мазмұны бойынша білім саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерді; 
оқу үдерісінің тұжырымдамалық жəне əдістемелік жобалау ерекшеліктерін; 
2) істей алады:
инновациялық білім беру технологиясын қолдануды, жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайында білім беру үдерісін жобалауды; 
жоспарлаудың жаңа түрлерінің жəне мақсаттарының жүйесі негізінде оқу үдерісін 

құрылымдауды жəне ұйымдастыруды;
3) дағдыларын меңгереді:
жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында критериалды бағалауды қолдану; 
4) көрсетеді:
оқу-тəрбие үдерісінде компьютерлік жəне мультимедиялық өнімдермен жұмыстану 

дағдысын.

4-тарау. Бағдарлама мазмұны
6. Бағдарлама негізгі екі компонент бойынша оқытуға бағытталған – практикалық 

жəне теориялық.
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес білімді, білік пен дағдыны 

қалыптастыру үшін осы Бағдарлама 5 модульді меңгеруді жəне оларды меңгеру бой-
ынша жобаны қорғауды қарастырады.

8. Бағдарлама модульдері: 
1) білім саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамалар;
2) кəсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері; 
3) курстың мазмұны жəне теориялық əдістемелік негіздері; 
4) жаңа білім беру жəне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану; 
5) вариативтік компоненттер əдістемесін қолдану. 
Модульдер мазмұнында осы Бағдарламаға қосымшада келтірілген оқу-тақырыптық 

жоспарға (бұдан əрі – ОТЖ) сəйкес негізгі мəселелер қарастырылады. 
Курс тыңдаушыларының қажеттіліктеріне сəйкес вариативті модуль 2 сағаттан 8 

сағатқа дейін өзгеріп отырады. Вариативті модуль тақырыбы тыңдаушылармен сау-
алнама жүргізу жолымен анықталады.

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Екі апталық курстардың мерзімі 80 сағатты, бір апталық курс 40 сағатты қамтиды. 

Білім беру процесі ОТЖ сəйкес ұйымдастырылады. 
10. Білім беру процесін ұйымдастыру кезінде тыңдаушылардың білімін бақылау 

жəне бағалау мақсатында: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы жəне қорытынды тестілеу 
өткізіледі.

11. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары, жо-
балау жұмыстарының тақырыптары курстың оқу-əдістемелік кешенінде (бұдан əрі 
- ОƏК) беріледі.

       6-тарау. Білім беру процесін іске асыру нысандары мен əдістері 
12. Білім беру процесі күндізгі сабақтарды жəне өзіндік жұмыстарды жүргізуді, 

интерактивті əдістерді: практикалық жұмыс, тренинг, шеберлік сыныбы, конфе-
ренция, дөңгелек үстел, шағын сабақты таныстыру, рөлдік ойындар, кейс əдісі, 
бейнефильмдерді талқылау немесе мəселені бірлесіп талқылауды қамтиды. 

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау критерийлері
13. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 

профессор-оқытушылар құрамымен қорытынды бақылауға сəйкес бағдарлама 
мазмұнын меңгеру параметрлері мен бағалау критерийлері əзірленеді жəне курстың 
ОƏК енгізіледі. 

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсының «Білім мазмұнын 
жаңарту шеңберінде жалпы білім беру пəндері бойынша оқыту процесін жобалау» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасына қосымша

Оқу-тақырыптық жоспар
№ Сабақтың тақырыптары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Нормативтік құқықтық мо-

дуль: «Білім саласындағы 
нормативтік құқықтық 
құжаттамалар»

4 2 6

1.1 Инклюзивті білім беру 
бойынша техникалық 
жəне кəсіптік білім беру 
жүйесінде стратегиялық 
даму жəне мемлекеттік 
саясаттың негізгі 
бағыттары

4 2 6

2 Психологиялық-
педагогикалық мо-
дуль: «Кəсіптік білім 
берудің психологиялық-
педагогикалық негіздері»

6 4 10

2.1 Техникалық жəне 
кəсіптік білім беруді 
жаңғырту жағдайында 
педагогтардың кəсіби 
дамуын психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу 

2 2

2.2 Техникалық жəне кəсіп-
тік білім беруде оқыту шы-
сының əлеуметтік-психо-
логиялық тəсілдемелері. 

2 2

2.3 Жалпы білімберетін пəнді 
оқыту жағдайында оқу 
процесін ұйымдастырудың 
психологиялық-педагоги-
калық ерекшеліктері 

2 2

2.4 Тиімді оқытушының кəсіби-
тұлғалық характеристика-
лары мен құзыреттіліктері

2 2 4

3 Мазмұндық модуль: 
«Курстың мазмұны жəне 
теориялық əдістемелік 
негіздері»

10 14 8 4 2 2 2 42

3.1 Пəндік салалары мен 
жоспар түрлерінің 
тұжырымдамалық жəне 
əдістемелік жаңаруының 
ерекшеліктері

2 2

3.2 Білім сапасын жетілдіру 
аясында сабақты 
жобалаудың кезеңдері 
мен критерийлері, қысқа 
мерзімді жоспарлау

2 2 4

3.3 Білім беру процесін жоба-
лау мен ұйымдастырудың 
жаңа тəсілдері: белсенді 
оқыту формалар, зерттеу 
əдістері мен құралдары

2 2 4

3.4 Білім беру мазмұнын 
жүйелі түрде жаңарту ая-
сында оқыту нəтижелерін 
бағалауда критериалды 
тəсілдерді жоспарлау, кері 
байланыс

2 2 4

3.5 Саралап оқытудың 
теориялық негіздері мен 
əдістемелік аспектілері

2 2 4

3.6 Білім беру мазмұнын 
жаңарту аясын-
да инновациялық 
процестердің тиімділігіне 
қол жеткізу үшін 
қолданатын рефлексия

2 2

3.7 Білікті мамандарды 
даярлаудағы сыни ой-
лау стратегияларының 
ерекшеліктері

4 4

3.8 Арнайы жəне жалпы білім 
беру пəндерінің пəнаралық 
байланысы бəсекеге 
қабілетті мамандарды да-
ярлау сапасын жетілдіру 
құралы ретінде

2 2 4

3.9 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарының 
білім алушылары мен 
оқытушыларының эмоци-
оналды ой-өрісінің даму 
технологиясы

2 2

3.10 Мақсатты қою əдістемесі. 
SMART (СМАРТ) тех-
нологиясы бойынша 
қойылған мақсат пен 
қарапайым мақсаттың 
айырмашылығын табу 

2 2

3.11 Заманауи педагогикалық 
технологиялардың 
теориялық негіздері 

4 4

3.12 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесінде 
тьюторлық қолдауды 
ұйымдастыру

2 2 4

3.13 Педагогтің кəсіби 
құзыреттілігін анықтау (кіріс 
жəне шығыс тестілеу)

2 2

4 Технологиялық мо-
дуль: «Жаңа білім 
беру жəне ақпараттық 
коммуникациялық техноло-
гияларды қолдану»

2 10 2 14

4.1 STEM (СТЕМ)-
технологияларды, ғылыми 
сауаттылықты, ойлап 
тапқыштық дағдыларын 
жəне жаңашылдықты да-
мыту арқылы сабақтарды 
құрастыру

4 4

4.2 Блум таксономиясы - сабақ 
мазмұнын меңгертудің 
тиімді тəсілі

2 2 4

4.3 Ақпараттық коммуника-
циялық технологияларды, 
мультимедиялық техно-
логияларды пайдалану 
арқылы оқу сабақтарын 
құрылымдау ерекшеліктері

2 2

4.4 Google (гугл) - сервистері-
нің мүмкіндіктерін жалпы 
білім беретін сабақтарында 
қолдану

2 2

4.5 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесінде 
оқушылардың жоба 
жұмысын орындау 
дағдыларын қалыптастыру

2 2

5 Вариативтік модуль: 
«Вариативтік компоненттер 
əдістемесін қолдану»

8 8

5.1 Біліктілікті артты-
ру жүйесіндегі смарт 
технологиялардың рөлі

5.2 Техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесінде 
тұлғаға-бағыттап оқыту

5.3 Проблемаға бағытталған 
оқыту. Case-study (кейс-
стади) əдісінің пайда болуы 
мен даму тарихы
Барлығы: 22 8 28 10 2 4 2 2 2 80

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 19 сəуірдегі 
№165 бұйрығына 19-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 10 наурыздағы № 193 бұйрығына 52-қосымша

 Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының
«Спорттық ойындар кəсіби-қолданбалы дене дайындығы құралы» 

тақырыбындағы білім беру бағдарламасы
1-тарау. Кіріспе

1. Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының «Спорттық ойындар 
кəсіби-қолданбалы дене дайындығы құралы» тақырыбындағы білім беру бағдарламасы 
(бұдан əрі – Бағдарлама) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі – ТжКБ) 
ұйымдарының дене тəрбиесі оқытушыларына (бұдан əрі – оқытушылар) арналған. 

 2. Бағдарлама ТжКБ жүйесінің дене шынықтыру жəне спорт саласындағы 
педагогикалық қызметкерлерінің кəсіби құзреттіліктерінің сапасын арттыруға жəне 
жетілдіруге бағытталған. 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
3. Бағдарламаның мақсаты оқытушылардың ТжКБ ұйымдарында дене шынықтыру 

оқу процесін, сауықтыру мен спорттық жұмыстарды осы саладағы заманауи əдістер 
мен тəсілдер негізінде іске асыру бойынша теориялық жəне практикалық білімін да-
мыту болып табылады.

4. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағыттарын іске 

асыру тетіктері туралы білімді жүйелеу;
2) оқытушыларды дəстүрлі түрде өткізілетін дене шынықтыру сабағындағы про-

блемалармен таныстыру; 
3) оқу-тəрбие үдерісіне кəсіби-қолданбалы сипаттағы жаңа тиімді дене шынықтыру 

əдістері мен спорттық жаттығуларды енгізуге қолдау көрсету;
4) дене шынықтыру сабағын жаңа технологияларды пайдалана отырып жоспарлауға 

жəне өткізуге арналған оқытушылардың білімін, дағдыларын қалыптастыру; 
5) дене шынықтыру сабақтарында жəне спорт секцияларында медициналық-

биологиялық бақылау əдістерін меңгеру;
6) оқытушылардың дене шынықтыруда жəне спортта оқу-тəрбиесі үдерісінде 

ақпараттық жəне коммуникациялық құзыреттілігін пайдалануын қалыптастыру.
3-тарау. Күтілетін нəтижелер

5. Курсты аяқтағанда тыңдаушылар:
1) мыналарды:
 оқытушының білім беру қызметін реттейтін білім саласындағы нормативтік 

құқықтық құжаттарды; 
 білім алушылардың дəрігерлік биологиялық ерекшеліктерін; 
 білім алушылардың оқыту үдерісінде жаңа білім беру технологияларын қолдану 

механизмін біледі;
2) мыналарды:
 оқу-əдістемелік материалдарды талдау жəне қазіргі заманғы білім беру жағдайында 

пəннің ресурстық қамтамасыз етуін;
 ұзақ мерзімді жоспарды құрастыруды, орта мерзімді жəне қысқа мерзімді жоспарды 

ұзақ мерзімді жоспардың мақсатына сəйкес пайдалануды;
 білім алушылардың денсаулық жағдайын, функционалдық мүмкіндіктері мен 

физикалық көрсеткіштерін тексеру сынақтарын өткізуді; 
 кəсіби қызметте ақпрататтық-коммуникациалық технологияны пайдалану дағдысын 

біледі;
3) мыналарды:
 студенттердің оқу жетістіктерін бағалау өлшемдерін пайдалану дағдыларын;
 оқу-əдістмелік кешенін құрастыру дағдыларын;
 білім алушылардың кəсіптік дайындығына арналған инновациалық əдістер 

дағдыларын меңгереді;
4) педагогикалық тəжірбиесінде (soft skills) «жұмсақ дағды» қолдануға дайын - 

коммуникативтік дағды, сыни ойлау, проблема шешу дағдысы, креативтік, командада 
жұмыс істеу іскерлігі, өзін ұйымдастыру, тайм-менеджмент, жан-жалды шешу, қол 
басшылық қасиеттерін көрсету. 

4-тарау. Бағдарламаның мазмұны
6. Бағдарлама екі негізгі компонент бойынша оқытуға бағытталған –практикалық 

жəне теориялық. 
7. Белгіленген мақсаттарға жəне міндеттерге сəйкес тыңдаушыда кəсіби білімді, 

біліктілік пен дағдыны қалыптастыру үшін Бағдарлама 7 модульден тұрады. 
8. Бағдрлама модульдері:
1) дене шынықтыру оқытушысының қызметін реттейтін білім саласындағы 

нормативтік құқықтық құжаттар;
2) кəсіптік білімнің психологиялық-педагогикалық негіздері; 
3) жаңа технологияларды қолдана отырып, дене шынықтыру пəндерін ұйымдастыру 

жəне өткізу əдістемесі;
4) кəсіби –қолданбалы дене дайындығын (КҚДД) құрастыру əдістері;
5) дəрігерлік-биологиялық ақпаратын өңдеу əдістері;
6) ақпараттық-коммуникативтік технологиясын қолдану үлгілері мен əдістері; 
7) вариативтік компоненттер əдістерін қолдану. 

5-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру
9. Бағдарлама бір немесе екі апталық теориялық жəне практикалық оқытуға есеп-

телген. Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, апталық курстың ұзақтығы 36 сағатты 
құрайды. Біліктілікті арттыру курстары осы Бағдарламаның 1-қосымшасына сəйкес 
күндізгі оқу режиміндегі курстың оқу-тақырыптық жоспары бойынша 72 академиалық 
сағат бойынша ұйымдастырылады. 

 10. Білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін Бағдарламаны іске асыру əртүрлі 
технологиялар, нысандар, тəсілдемелер, оқыту əдістері жəне бақылау, оның ішінде 
қашықтықтан оқытуды оқытуды қолдану негізінде жүзеге асырылады.

   6-тарау. Білім беру процесін іске асырудың нысандары мен əдістері
11. Білім беру процесі оқытудың келесі интерактивті түрлері мен əдістерін қамтиды: 

дəрістер, практикалық жұмыс, шеберлік сыныптар, шағын сабақтың таныстырылымы, 
бейнефильмдерді талқылау, сұрақтарды бірлесіп шешу. 

 12. Бағдарлама бойынша білім беру процесін ұйымдастыру күндізгі (теориялық 
жəне практикалық) жəне (немесе) қашықтықтан оқыту сабақтарын өткізуді, сондай-
ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын қарастырады. Тыңдаушылардың кəсіби 
құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін профессор-оқытушылар, спорттық 
жаттықтырушылар құрамы Бағдарлама мазмұнын меңгеруді бағалаудың критерийлері 
мен параметрлерін əзірлеп, курстың ОƏК–не енгізеді

7-тарау. Оқыту нəтижелерін бағалау өлшемшарттары
13. Тыңдаушылардың білімін бақылау мен бағалау мақсатында өзіндік жұмыс, жо-

балау жұмысы, шағын сабақ таныстырылымы, қорытынды тестілеу өткізіледі. 
 14. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарына арналған тапсырмалар, тест тапсыр-

малары, жоба жұмыстарының жəне шағын сабақтардың тақырыптары курстың оқу-
əдістемелік кешеніне (бұдан əрі – ОƏК) енгізіледі.

 15. Тыңдаушылардың кəсіби құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін 
профессор-оқытушылар, спорттық жаттықтырушылар құрамы Бағдарлама мазмұнын 
меңгеруді бағалаудың критерийлері мен параметрлерін əзірлеп, курстың ОƏК–не 
енгізеді.

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының
«Спорттық ойындар кəсіби-қолданбалы дене дайындығы құралы» білім беру 

бағдарламасына-қосымша
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль: «Дене шынықтыру 

оқытушысының қызметін реттейтін білім 
саласындағы нормативтік құқықтық 
құжаттар»

2 2

1.1 ТжБК жүйесіндегі мемлекеттік саясаттың 
жəне даму стратегиясының негізгі 
бағыттары 

2 2

2 Модуль: «Кəсіптік білімнің 
психологиялық-педагогикалық негіздері»

2 2 4

2.1 Жаңа білім парадигмасы 1 1
2.2 Спортта өзін-өзі реттеу жəне 

психологиялық көмек көрсету 
тренингтері

1 2 3

3 Модуль: «Жаңа технологияларды 
қолдана отырып, дене шынықтыру 
пəндерін ұйымдастыру жəне өткізу 
əдістемесі»

4 2 2 8

3.1 Техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарында дене тəрбиесі үдерісін 
ұйымдастырудың инновациялық 
педагогикалық тəсілдері

2 2

3.2 Спорттық-бұқаралық жəне дене 
шынықтыру мен денсаулық сақтауды 
ұйымдастырудың заманауи талаптары

2 2

3.3 Спорттық жарыстар ұйымдастырудың 
жаңа жүйелері мен төрешілік əдістері

2 2

4 Модуль: «Кəсіби –қолданбалы дене 
дайындығын (КҚДД) құрастыру əдістері»

5 30 2 2 39

4.1 Кəсіби-қолданбалы дене тəрбиесі 
мақсаты мен міндеттері. Жалпы жəне 
кəсіби-қолданбалы дене дайындығының 
қатынасы. Кəсіби-қолданбалы дене 
дайындығы құралдары 

2 2

4.2 Баскетбол ойыны бойынша қазіргі 
талаптағы оқу-жаттығу процесі. 
Оқыту негіздері. Жалпы жəне арнайы 
педагогикалық оқыту принциптері. Дене 
дайындығы: мақсат, міндеттер, құралдар 
мен əдістер. Техникалық дайындық: 
мақсат, міндеттер, құралдар мен 
əдістер. Тактикалық дайындық: мақсат, 
міндеттер, құралдар мен əдістер. 
Психологиялық дайындық: мақсат, 
міндеттер, құралдар мен əдістер. Аралас 
дайындық: мақсат, міндеттер, құралдар 
мен əдістер. Баскетбол ойынының тех-
ника-тактикасын меңгеру дайындығын 
бағалау мөлшерлері 

1 10 11

4.3 Волейбол ойыны бойынша қазіргі 
талаптағы оқу-жаттығу процесі. 
Оқыту негіздері. Жалпы жəне арнайы 
педагогикалық оқыту принциптері. Дене 
дайындығы: мақсат, міндеттер, құралдар 
мен əдістер. Техникалық дайындық: 
мақсат, міндеттер, құралдар мен 
əдістер. Тактикалық дайындық: мақсат, 
міндеттер, құралдар мен əдістер. 
Психологиялық дайындық: мақсат, 
міндеттер, құралдар мен əдістер. Аралас 
дайындық: мақсат, міндеттер, құралдар 
мен əдістер. Волейбол ойынының тех-
ника-тактикасын меңгеру дайындығын 
бағалау мөлшерлері 

1 10 11

4.4 Футбол ойыны бойынша қазіргі 
талаптағы оқу-жаттығу процесі. 
Оқыту негіздері. Жалпы жəне арнайы 
педагогикалық оқыту принциптері. Дене 
дайындығы: мақсат, міндеттер, құралдар 
мен əдістер. Техникалық дайындық: 
мақсат, міндеттер, құралдар мен 
əдістер. Тактикалық дайындық: мақсат, 
міндеттер, құралдар мен əдістер. 
Психологиялық дайындық: мақсат, 
міндеттер, құралдар мен əдістер. Аралас 
дайындық: мақсат, міндеттер, құралдар 
мен əдістер. Футбол ойынының тех-
ника-тактикасын меңгеру дайындығын 
бағалау мөлшерлері 

1 10 11

5 Модуль: «Дəрігерлік-биологиялық 
ақпаратын өңдеу əдістері»

8 8

5.1 Дене шынықтыру сабақтарында 
студенттердің денсаулығының жай-
күйін, функционалдық мүмкіндіктерін 
жəне физикалық көрсеткіштерін тексе-
ру əдістері

2

5.2 Спорттық секциялардағы студенттерді 
дəрігерлік жəне биологиялық бақылау

2

5.3  Артық салмақты студенттердің дене 
жүктемесі мен тамақтануы

2

5.4 Белсенді демалыс іс-шараларын кол-
ледж студенттерінің денсаулығын 
жақсарту құралы ретінде пайдалану 
(физикалық жұмыс қабілетін жоғарлату 
жəне резервтік мүмкіндіктері бар 
жүктемелердің ғылыми-əдістемелік 
негіздемесі)

2

6 Модуль: «Ақпараттық-коммуникативтік 
технологиясын қолдану үлгілері мен 
əдістері»

4 2 6

6.1  Педагогикалық процестегі заманауи 
ақпараттық технологиялар: plickers, 
cahoot қызмет көрсету

2 2

6.2 Видео материалдарды өңдеу əдістемесі 
жəне оларды презентацияда пайдалану 
технологиясы (ISPRING PRO)

2 2 4

7 Модуль: «Вариативтік компоненттер 
əдістерін қолдану»

5 5

7.1 Туристік жорықтыр ұйымдасытру 
əдістері

1 1

7.2 Фитнес бағдарламаларды студенттердің 
дене шынықтыру практикасында 
қолдану

2 2

7.3 Бейімделген дене шынықтыру əдістері 1 1
7.4 Дене тəрбиесі кезінде жарақаттану 

мен жазатайым оқиғаларға дейінгі 
жарақаттанудың алдын – алу жəне 
алғашқы көмек көрсету. Еңбек 
жұмыстарын орындау кезінде өндірістік 
жарақаттанудың алдын-алу

1 1

8 Тыңдаушылардың білім жетістіктерін 
қорытындылау
Барлығы: 30 36 2 2 2 72

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
10 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №16877 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 24-27-беттерде) 


