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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 25 мамыр        №52        Астана қаласы 

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды 
беру қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс, үкіметтік 
емес ұйымдарға арналған гранттар жəне сыйлықақылар туралы» 2015 жылғы 12 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 4-1-бабының 2-2) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру 
қағидалары бекітілсін.

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 22 
желтоқсандағы № 407 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12664 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 12 қаңтарда жарияланған);

2) «Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 22 
желтоқсандағы № 407 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Дін 
істері жəне азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 92 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15350 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
2017 жылғы 27 шілдеде жарияланған).

 3. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің 
Азаматтық қоғам істері комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте:

 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

 2)  осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

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

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Дін істері жəне азаматтық қоғам вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрі Д.КƏЛЕТАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
_______________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы «___» _________

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің 
2018 жылғы 25 мамырдағы №52 бұйрығымен бекітілген

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес 
ұйымдарға арналған гранттар жəне сыйлықақылар туралы» 2005 жылғы 12 сəуірдегі 
Қазақ стан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 4-1-бабының 2-2-тармақшасына 
сəй кес əзірленген осы Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру 
қағи далары (бұдан əрі – Қағидалар) үкіметтік емес ұйымдар үшін сыйлықақы беру 
тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сəйкес қажетті құжаттар қоса берілген 

өтініш;
2) сыйлықақыға үміткер – сыйлықақыны алу үшін дербес жəне (немесе) үкіметтік 

емес ұйымдар жəне (немесе) мемлекеттік органдар ұсынған үкіметтік емес ұйым;
3) Уəкілетті орган жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау 

жөніндегі үйлестіру кеңесі (бұдан əрі – Үйлестіру кеңесі) – Заңның 1-бабының 6-1) 
тармақшасына сəйкес құрылған үкiметтiк емес ұйымдармен өзара іс-қимылды 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар əзірлеу үшін уəкілетті орган құратын консультациялық-
кеңесшi орган;

4) Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқоры – үкіметтік емес ұйымдар қызметінің 
ашықтығын қамтамасыз ету жəне жұртшылыққа олар туралы ақпарат беру мақсатында, 
сондай-ақ мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыру шеңберінде пайдалану, 
гранттар ұсыну жəне сыйлықақылар беру үшін қалыптастырылатын ақпараттық 
дерекқор;

5) үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақы (бұдан əрі – Сыйлықақы) – 
республикалық, салалық жəне өңірлік деңгейлердегі əлеуметтік міндеттерді шешуге 
қосқан үлесі үшін үкіметтік емес ұйымдарға бюджет қаражаты есебінен берілетін 
ақшалай сыйақы;

6) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уəкілетті орган (бұдан 
əрі – Уəкілетті орган) – мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты қалыптастыру мен іске 
асыру, сыйлықақылар беру, гранттар ұсыну жəне олардың іске асырылуына мониторинг 
жүргізу жөніндегі қызметке басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган.

2-тарау. Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру тəртібі
3. Уəкілетті орган бюджет қаражаты есебiнен жыл сайын Сыйлықақылар беруді 

жүзегі асырады.
4.  Үкіметтік емес ұйымдарды Сыйлықақы алуға ұсынуды үкіметтік емес ұйымдар 

жəне мемлекеттік органдар жүзеге асырады. 
5. Сыйлықақылар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын 

тəртіппен Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына мəліметтер ұсынған үкіметтік 
емес ұйымдарға беріледі. 

6. Сыйлықақыны алуға сол бір ғана үкіметтік емес ұйымдарды қатарынан үш жыл 
ішінде қайта ұсынуға жол берілмейді. Сол бір ғана үкіметтік емес ұйым Сыйлықақыны 
алуға бір номинациядан артық номинация бойынша ұсыныла алмайды.

7.  Бір номинация бойынша Сыйлықақы бір немесе бір мезгілде бірнеше ізденушіге 
берілуі мүмкін. Бұл жағдайда Сыйлықақы олардың арасында тең бөлінеді.

8.  Сыйлықақы алуға конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді қабылдау туралы 
хабарландыруды Уəкілетті орган жыл сайын 1 шілдеден кешіктірілмей интернет-
ресурсқа орналастырады.  Хабарландыру конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар 
тізбесін қамтиды. 

9. Сыйлықақыны алу үшін үкіметтік емес ұйымдарды ұсыну туралы өтінімдерді 
үкіметтік емес ұйымдар жəне мемлекеттік органдар Уəкілетті органға жыл сайын 1 
қыркүйекке дейін:

1) пошта арқылы немесе қолма-қол қағаз жəне электрондық тасығыштарда (DOC, 
DOCX, PDF форматында СD-дискілерде немесе USB-флеш-жинақтағыштарында);

2) веб-портал арқылы электрондық түрде береді.
10. Сыйлықақыға үміткерлер сыйлықақы алу конкурсына қатысу үшін келесі 

құжаттарды ұсынады: 
1) өтініш (осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бірінші басшы 

немесе оның міндетін атқаратын адам қол қойған үкіметтік емес ұйымның, мемлекеттік 
органның ресми бланкісінде); 

2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес сыйлықақыға үміткердің сауалнамасы;
3) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес сыйлықақыға үміткердің қызметі туралы 

сипаттама (растайтын материалдармен бірге); 
4) соңғы 3 (үш) жыл ішінде ұсынылған бағыт бойынша іске асырылған жобаларды 

жəне бірлескен жұмыс барысында қол жеткізілген нəтижелерді растау мақсатында 
байланыс деректері көрсетілген, қоғамдастық (үкіметтік емес ұйымдар) жəне (немесе) 
мемлекеттік органдар өкілдерінің ұсынымдары (екіден кем емес) ;

5) үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құрылтай 
құжаттарының жəне куəлiгiнің (анықтаманың) көшірмелері;

6) банк шотының болуы туралы анықтама (түпнұсқа).
11.  Осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасы толық 

ұсынылмаған жағдайда Уəкілетті орган 5 (бес) жұмыс күні ішінде сыйлықақыға 
үміткерге конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қараудан бас тарту туралы жазбаша 
дəлелді жауап жібереді.  

12. Уəкілетті орган өтінімдерді қабылдау аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні 
ішінде өзінің интернет-ресурсында сыйлықақыға үміткерлердің тізбесін орналастырады.

13. Сыйлықақыға үміткерлердің өтінімдері екі кезеңде қаралады. 
14. Бірінші кезеңде Уəкілетті орган өтінімдерді қабылдау аяқталған күннен бастап 

10 (он) жұмыс күні ішінде сыйлықақыға үміткерлердің өтінімдерін бағалау үшін жұмыс 
тобының құрамын қалыптастырады жəне бекітеді. 

 Жұмыс тобы мүдделі мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық 
ақпарат құралдар өкілдерінен, қоғам қайраткерлерінен, Сыйлықақылар берудің тиісті 
бағыттары жөніндегі сарапшылардан құрылады.

15. Сыйлықақыға үміткерлердің өтінімдерін жан-жақты зерделеу жəне бағалау 
мақсатында жұмыс тобы шеңберінде Заңның 5-бабының 1) тармағында көрсетілген 
бағыттарға сəйкес 15 секция құрылады. 

16. Əр секциядағы жұмыс тобы мүшелерінің саны кемінде 2 (екі) адамды құрайды. 
17. Жұмыс тобының құрамы Уəкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
18. Уəкілетті орган жұмыс тобының құрамы бекітілген күннен бастап жұмыс тобы 

мүшелеріне электрондық пошта жəне (немесе) веб-портал арқылы сыйлықақыға 
үміткерлердің өтінімдерін жəне бағалау парақтарды жолдайды. 

19. Жұмыс тобының мүшелері Уəкілетті органнан сыйлықақыға үміткерлердің 
өтінімдерін алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде сыйлықақыға 
үміткерлердің өтінімдерін зерделейді жəне осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес 
төмендегі өлшемшарттар бойынша 0-ден бастап 5 балға дейін бағалайды:

1) республикалық, салалық жəне өңірлік деңгейлердегі əлеуметтік міндеттерді 
шешуге қосқан үлесі;

2) ұсынып отырған бағыт бойынша жұмыс тəжірибесі;
3) қызметтегі инновация.
Балдар əрбір өлшемшарт бойынша жинақталады жəне жалпы балл қойылады.
20. Жұмыс тобының мүшелері қажет болған жағдайда іске асырылған жобалар 

шеңберінде мəліметтерді нақтылау үшін сыйлықақы алуға ұсыным берген үкіметтік 
емес ұйымдар жəне мемлекеттік органдар өкілдерімен байланыса алады.

21. Уəкілетті орган электрондық пошта жəне (немесе) веб-портал арқылы жолданған 
жұмыс тобы мүшелерінің бағалау парақтарын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні 
ішінде бағалау парақтарын тексереді жəне əр секция бойынша жеке бағалаудың жалпы 
қорытындысын шығарады. 

22. Уəкілетті орган бағалау парақтарын тексеру жəне бағалаудың жалпы 
қорытындысын шығару рəсімдері аяқталғаннан кейін екінші кезеңде, бағалаудың жалпы 
қорытындысын жəне сыйлықақыға үміткерлер бойынша еркін нысандағы ұсынысын 
ұсынымдар əзірлеу үшін Үйлестіру кеңесінің қарауына ұсынады. 

23. Үйлестіру кеңесі Уəкілетті органнан бағалаудың жалпы қорытындысы жəне 
сыйлықақыға үміткерлер бойынша еркін нысандағы ұсыныс түскен күннен бастап 10 
(он) жұмыс күні ішінде ұсынымдарды Уəкілетті органға жолдайды. 

24. Уəкілетті орган ұсынымдарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде Үйлестіру кеңесінің ұсынымдарына сəйкес Сыйлықақыны беру туралы шешім 
қабылдайды. Сыйлықақыны беру туралы Уəкілетті органның шешімі Уəкілетті органның 
интернет-ресурсында жыл сайын 1 желтоқсаннан кешіктірілмей жарияланады. 

25. Уəкілетті орган жеңімпаздарға осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша дипломды табыстайды жəне банк шоты бар екендігі туралы анықтамада 
көрсетілген үкіметтік емес ұйымның банк шотына сəйкес жылдың 20 желтоқсанынан 
кешіктірмей Сыйлықақыны аударады. 

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларына 
1-қосымша

Нысан

Кімге: Қазақстан Республикасы Дін істері жəне
азаматтық қоғам министрлігі

Кімнен:
____________________________

(өтініш берушінің толық атауын көрсету)
Өтініш 

 _____________________________________________________________________ 
(сыйлықақыны алуға үкіметтік емес ұйымды ұсынған үкіметтік емес ұйымның жəне 

(немесе) мемлекеттік органның атауы)
_____________________________________________________________________
(сыйлықақыны алуға ұсынылған үкіметтік емес ұйымның толық атауы)
«___________________________________________________» бағыты бойынша
(«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес 

ұйымдарға арналған гранттар жəне сыйлықақылар туралы» 2005 жылғы 12 сəуірдегі № 
36 Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес бағытты көрсету)

сыйлықақыны беру үшін ұсынады. 
Толтыру күні: 20___ жылғы «___» __________.
____________________________________________________________________

 Лауазымы (қолы) Т.А.Ə. (болған жағдайда)
 Мөр орны

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларына 
2-қосымша

Нысан 
Сыйлықақыға үміткердің сауалнамасы

р/с 
№ 

Атауы Ақпарат 
(сыйлықақыға 

үміткер толтырады)
 1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куəлікке сəйкес сыйлықақыға 
үміткердің атауы

2. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні
3. Бизнес сəйкестендіру нөмірі

4. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
анықтамасына немесе куəлігіне сəйкес заңды мекен-
жайы

5. Нақты мекенжайы
6. Қызметінің мəні (Жарлыққа сəйкес)
7. Қызметінің мақсаттары (Жарлыққа сəйкес)
8. Бірінші басшының тегі, аты, əкесінің аты (болған 

жағдайда), лауазымы, байланыс телефонының 
(оның ішінде мобильді) нөмірлері жəне электрондық 
поштасының мекенжайы

9. Сыйлықақыға үміткерге қызмет көрсілететін банктің не-
месе оның филиалының толық атауы жəне мекенжайы

10. Банктік сəйкестендіру коды
11. Жеке сəйкестендіру коды

Толтыру күні: 20___ жылғы «___» __________.
______________________________________________________________________ 

Лауазымы (қолы) Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Мөр орны

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларына 
3-қосымша

Нысан 
Сыйлықақыға үміткердің қызметі туралы сипаттама 

______________________________________________________
(үкіметтік емес ұйымның толық атауын көрсету)

1. Республикалық, салалық жəне өңірлік деңгейлердегі əлеуметтік міндеттерді 
шешуге қосқан үлесін сипаттап беріңіз.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. «___________________________________________________» бағыты бойынша 
                   (ұсынып отырған бағыттың толық атауын көрсету)
жұмыс тəжірибесі.  

р/с
№ 

Əлеуметтік жобаның атауы 
(негізгі қызметтің қысқа 

сипаттамасы)

Əлеуметтік жобаны іске 
асыру мерзімдері

Əлеуметтік 
жобаның 

нəтижелері

* Ағымдағы жобаларды қоса отырып, үкіметтік емес ұйымдар беретін ұсынып 
отырған бағыттың тақырыбына сəйкес соңғы 3 (үш) жылда іске асырылған əлеуметтік 
жобалар көрсетіледі (ұйымның мамандары жеке негізде өздігінен өткізген немесе басқа 
ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен көрсетілетін қызметтер ұйымның өзінің 
тиісті тəжірибесі болып саналмайды).

3. Жоғарыда көрсетілген əлеуметтік жобаларды іске асыру кезінде Сіздің 
ұйымыңыздың тарапынан қандай қызмет инновациялары қолданылды, сипаттап беріңіз. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Толтыру күні: 20___ жылғы «___» __________.
_____________________________________________________________________

 Лауазымы (қолы) Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Мөр орны

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларына 
4-қосымша

Нысан 
Бағалау парағы 

Жұмыс тобы мүшесінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ____________
_____________________ Толтыру күні__________

Іріктеу өлшемшарттары
1. Республикалық, салалық жəне өңірлік деңгейлердегі əлеуметтік 
міндеттерді шешуге қосқан үлесі (əсері жоқ – 0 балл, əлсіз əсер – 1-2 балл, 
қанағаттанарлық əсер – 3 балл, жақсы əсер – 4 балл, өте жақсы əсер – 5 
балл); 
2. Ұсынып отырған бағыт бойынша жұмыс тəжірибесі (тəжірибесі жоқ – 0 
балл, кемінде бір жыл – 1 балл, 1 жылдан 2 жылға дейін – 2 балл, екі жылдан 
4 жылға дейін – 3 балл, 5 жылдан 7 жылға дейін - 4 балл, 7 жылдан астам – 5 
балл);
3. Қызметтегі инновация (инновация жоқ – 0 балл, жобаларды шешудегі 
жаңалық – 1-2 балл, жұмыста жаңа технологиялар мен əдістерді əзірлеу жəне 
пайдалану – 3-4 балл, зияткерлік меншіктің болуы – 5 балл).

____________ 
 (Қолы)

№ Үкіметтік 
емес 

ұйымның 
атауы

Республикалық, 
салалық, өңірлік 

деңгейлердегі 
əлеуметтік 

міндеттерді шешуге 
қосқан үлесі

Ұсынып 
отырған 

бағыт 
бойынша 

жұмыс 
тəжірибесі

Қызмет-
тегі 

инно-
вация

Балл 
сомасы

Түсін-
дірме 

1. 2 3 4 5 6 7
1.
2.
…

____________
 (Қолы)

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларына 
5-қосымша

Нысан 

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА АРНАЛҒАН
СЫЙЛЫҚАҚЫ ЛАУРЕАТЫ

 
ДИПЛОМ 

_____________________________________________________________(үкіметтік 
емес ұйымның атауы)

_____________________________________________________________
_____________________________________номинациясы бойынша

 
Қазақстан Республикасының

Дін істері жəне азаматтық
қоғам министрі __________________________________________________

 қолы Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 

Мөр орны
Астана, 20__жыл

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
12 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17041 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 18 сәуір             №175            Астана қаласы 

«Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша 
санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-
профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және 

жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН: 

 1. Қоса беріліп отырған «Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-
эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға 
жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидалары бекітілсін.

 2. Мыналардың:
1) «Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға 

қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№ 283 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10933 бо-
лып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 20 мамырда 
жарияланған) бұйрығының;

2) «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2016 жылғы 29 тамыздағы № 389 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14308 болып тіркелген, Нормативтік құқықтық актілердің эталондық 
бақылау банкінде 2016 жылғы 26 қазанда жарияланған) бұйрығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір 
бұйрықтарының тізбесінің 5-тармағының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының 
 Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары –  Білім жəне ғылым министрі
Қазақстан Республикасының  _______________ А. Сағадиев
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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 18 cəуірдегі №175 бұйрығымен бекітілген

«Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға 
қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға 

жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға 
қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне 
жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің 144-бабының 
6-тармағына сəйкес паразиттік аурулардың (трихинеллез, тениаринхоз, тениоз, опис-
торхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, альвеококкоз, токсокароз, энтеробиоз, гиме-
нолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, безгек, лямблиоз, токсоплазмоз, вирустық кене 
энцефалиті, Лайм ауруы, лейшманиоздар, қышыма, дерматомикоздар, педикулез) 
алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профи лакти-
калық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын талаптарды белгілейді. 

2. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар 
қолданылады:

1) АИТВ – адамның иммун тапшылығы вирусы; 
2) аскаридоз – ерте фазасында өкпе эозинофильдік инфильтраттары мен 

аллергиялық реакциялардың дамуы, ал кейінгі фазасында мүмкін болатын 
ауыр асқынулары бар диспепсиялық белгілердің дамуымен сипатталатын ішек 
геогельминтозы. Қоздырғышы – дөңгелек гельминт-нематод;

3) безгек – табиғи жағдайларда безгек масаларының шағуы арқылы берілетін 
плазмодиум (Plasmodium) тектес қарапайым қан паразиттері тудыратын инфекциялық 
аурулар тобы; 

4) безгектің жергілікті жағдайы – сырттан əкелінетін жағдайдан инфекцияның 
таралуы нəтижесінде пайда болатын жағдай;

5) безгектің сырттан əкеліну жағдайы – жұқтыру немесе ауру анықталған аймақтан 
тыс орын алған жəне оның пайда болуы безгек бойынша белгілі аймақта болумен 
байланысты жағдай;

6) гельминтоздар – адамның немесе жануардың организмінде гельминттердің 
паразиттенуінен пайда болатын аурулар (трихинеллез, тениаринхоз, тениоз, опистор-
хоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, альвеококкоз, токсокароз, энтеробиоз, гименоле-
пидоз, аскаридоз, трихоцефалез);

7) дегельминтизация – науқас адамда (жануарда) жəне сыртқы ортада 
гельминттерді, гельминт жұмыртқаларын немесе дернəсілдерін жою бойынша 
профилактикалық іс-шаралар жүйесі;

8) деларвация – күресудің əртүрлі əдістерін (химиялық, биологиялық) пайдала-
на отырып, қоршаған ортада буынаяқтылардың дамуын дернəсіл фазасында жою;

9) дифиллоботриоздар – диспепсиялық бұзылулары болатын жəне В12 тапшылығы 
анемиясының дамуы мүмкін зооантропоноздық инвазиясы бар цестоздар тобының 
гельминтозы;

10) иммундық-ферменттік талдау – науқастың қанының сарысуында ерекше 
антигендерді немесе оларға антиденелерді анықтаудың жоғары тиімділігіне мүмкіндік 
беретін серологиялық-иммунологиялық əдіс;

11) инвазия – адамның паразиттік ауру қоздырғышымен зақымдалуы;
12) инсектицидтер – қансорғыш жəндіктерді жəне кенелерді жою үшін пайдаланы-

латын химиялық жəне биологиялық негіздегі құралдар (препараттар);
13) копроовоскопиялық зерттеу – гельминт жұмыртқаларын анықтау үшін 

жүргізілетін нəжісті зертханалық зерттеу кешені; 
14) лямблиоз – көбінесе симптомсыз паразит таратушылық ретінде өтетін 

антропоноздық паразиттік инвазия, ауыр жағдайларда ішектің дисфункциясы дамиды. 
Қоздырғышы – шыбыртқы тəрізділер сыныбынан;

15) описторхоз – көбіне гепатобиллиарлық жүйені жəне ұйқыбезін зақымдайтын 
зооантропоноздық биогельминтоз. Қоздырғыштары – жалпақ гельминттер-трематодтар; 

16) инфекциялық жəне паразиттік аурулар – мекендеу ортасы биологиялық 
факторларының адамға əсер етуі жəне аурудың науқас адамнан, жануардан сау адамға 
берілу мүмкіндігі əсерінен болатын жəне таралатын адам аурулары; 

17) педикулез – адамда оның қанымен қоректенетін биттердің ерекше паразиттік тіршілігі;
18) репелленттер – жəндіктер мен кенелерді үркітуші əсерге ие заттар; 
19) ретроспективті эпидемиологиялық талдау – эпидемияға қарсы іс-шараларды 

перспективті жоспарлауды негіздеу мақсатында өткен ұзақ уақыт аралығында 
инфекциялық сырқаттанушылық деңгейін, құрылымын жəне серпінін талдау; 

20) санитариялық-паразитологиялық зерттеу – сыртқы орта объектілерінде 
паразиттік аурулар қоздырғыштарын анықтау жəне айқындау;

21) скабиозорий – қышымамен ауыратын науқастарды зерттеп-қарау жəне емдеу 
жүргізілетін стационар (кабинеттер);

22) тасымалдаушылар – əртүрлі паразиттік (инфекциялық) аурулар қоздырғыштарын 
тасымалдауға қабілетті қансорғыш жəндіктер мен кенелер;

23) тениаринхоз – токсикологиялық-аллергиялық реакциялармен жəне 
диспепсиялық бұзылулармен байқалатын биогельминтоз. Қоздырғышы – таспалы 
гельминт - бұқа таспа құрты;

24) тениоз – диспепсиялық бұзылулармен жəне бас миының, көздің ауыр 
органикалық зақымдалуы мүмкін орталық жүйке жүйесінің функционалдық 
бұзылуларымен байқалатын биогельминтоз. Қоздырғышы – шошқа таспа құрты;

25) токсокароз – қоздырғышты нəжістік-ауыз арқылы беру тетігі бар нематодоздар 
сыныбының зооантропоноздық тіндік (дернəсілдік) геогельминтозы, бауырды, өкпені, 
көзді зақымдауымен сипатталады, қайталанатын қызбамен жəне аллергиялық 
реакциямен байқалады;

26) токсоплазмоз – латентті немесе созылмалы түрде өтетін паразиттік инвазия. 
Споралылар сыныбының қоздырғышы;

27) трихинеллез – қызба, бұлшықеттің ауыруы, диспепсиялық белгілер мен 
асқынулармен өтетін зооноздық биогельминтоз;

28) трихоцефаллез – диспепсиялық синдроммен өтетін антропоноздық 
геогельминтоз. Қоздырғышы – адамның тоқ ішегінде, сирек аш ішегінің төменгі бөлігінде 
паразиттік тіршілік ететін дөңгелек гельминт-нематод;

29) эндемиялық аумақ – паразиттік сырқаттанушылық тіркелетін ел, жер; 
30) энтомологиялық зерттеп-қарау – паразиттік жəне инфекциялық ауруларды 

таратушы болып табылатын буынаяқтылардың түрлік диагностикасын жүргізу;
31) эхинококкоз – адамда екі клиникалық түрде - гидатидозды (бір камералы) эхино-

коккоз жəне альвеолалы (көп камералы) эхинококкоз түрінде байқалатын гельминтоз. 
Бауырдағы, өкпедегі, бас миындағы, жүректегі жəне сүйектегі көлемді процестер типі 
бойынша өтеді. Қоздырғыштары – таспалы гельминттер.

2-тарау. Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-
эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды 

ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар

1-параграф. Трихинеллездің, тениаринхоздың жəне тениоздың алдын 
алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-

профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

3. Трихинеллездің, тениаринхоздың жəне тениоздың алдын алу бойынша 
эпидемиологиялық жəне клиникалық көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар: 

1) науқас адамдарды, оның ішінде халықтың декреттелген топтары, амбулаториялық 
жəне стационарлық науқастар арасында анықтауды;

2) тениаринхоз жəне тениозбен ауыратын науқастарды анықтау үшін нəжісті жəне 
перианалды қырындыны зерттеуді жүргізеді. Тениид мүшелерін бөлу тұрғысынан 
анамнез жинауды; 

3) трихинеллалар жұқтырған етті тұтынған (тұтынғаннан кейін екі аптадан соң), 
трихинеллезбен ауыратын науқастарды жəне оған күдікті адамдарды серологиялық 
зерттеп-қарауды (талдаудың бірінші нəтижесінен кейін 10-нан 14 күнтізбелік күн 
аралығында жəне жұқтырғаннан кейін 4-6-шы аптада қос сарысуды зерттеу); 

4) жұқтыру тəуекелі жоғары аумақтардағы мал өсірушілер мен олардың отбасы 
мүшелерін, ет комбинаттары, ет өндірістері мен цехтары, шошқа өсіретін фермалар, 
қасапхана жұмыскерлерін, аңшыларды жыл сайын серологиялық зерттеп-қарауды; 

5) науқас адамдарды жеке есепке алуды, емдеуді жəне серпінді бақылауды 
(трихинеллезбен ауыратын науқастар стационар жағдайларында емдеуге жатады); 

6) трихинеллез ауруының əрбір жағдайына халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық 
бөлімшесіне (бұдан əрі - аумақтық бөлімше) кезектен тыс ақпарат ұсынуды;

7) трихинеллезбен ауырып сауыққан адамдардың алты ай бойы амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін ұйымдарда диспансерлік есепке алуды жүргізеді. 
Емдеу аяқталғаннан кейін науқастарға екі аптадан, екі жəне алты айдан соң 
электрокардиограммаға түсіре отырып, қанның құрамына зерттеу жүргізіледі. Аурудың 
қалдық клиникалық белгілері жəне электрокардиограммада өзгерістер болған жағдайда 
серпінді бақылау 12 айға дейін созылады, көрсетімдері шекті нормаларда болған 
жағдайда пациент есептен алынады;

8) тениаринхозбен жəне тениозбен ауырып сауыққан адамдардың төрт ай бойы 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарда диспансерлік есебін жүргізеді. 
Диспансерлік есепте тұрған кезеңде екі жəне төрт айдан кейін науқастар зертханалық 
зерттеп-қарауға жатады жəне екі теріс нəтижелі талдау болған жағдайда (бақылаудың 
төртінші айының соңында) пациент диспансерлік есептен алынады; 

9) жануарларда тениаринхозбен жəне тениозбен сырқаттану анықталған 
аумақтардағы халықты зертханалық зерттеп-қарауды жүргізеді.

4. Ет арқылы берілетін трихинеллезбен, тениаринхозбен жəне тениозбен сырқаттану 
тіркелген жағдайларда аумақтық бөлімше ветеринария бойынша жергілікті атқарушы 
органның бөлімшесімен аурудың берілу жəне факторлары мен жағдайларын анықтау 
үшін ошақтарды зерттеп-қарау арқылы жағдайларға бірлесіп тергеп-тексеруді 
ұйымдастырады жəне жүргізеді.

5. Трихинеллезбен, тениаринхозбен жəне тениозбен сырқаттану жағдайларының 
алдын алу мақсатында аумақтық бөлімшелер мынадай санитариялық-профилактикалық 
іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) профилактикалық іс-шаралардың, ұзақ мерзімді бағдарламалық-нысаналы 
жоспарлау тізбесін, көлемі мен жүргізу мерзімдерін негіздеу мақсатында жыл 
сайын аумақтық бөлімшелер жүргізетін сырқаттанушылықты ретроспективті 
эпидемиологиялық талдау (бұдан əрі - ретроспективті талдау);

2) сырқаттанушылықтың басталған асқынуын уақтылы анықтау, оның сеьептерін 
анықтау жəне шұғыл профилактикалық іс-шараларды жүргізу үшін ай сайын аумақтық 
бөлімшелер жүргізетін сырқаттанушылықты шұғыл эпидемиологиялық талдау (бұдан 
əрі - шұғыл талдау); 

3) трихинеллезбен, тениаринхозбен жəне тениозбен сырқаттанушылық бойынша 
эпидемиялық қолайсыздық дəрежесі бойынша аумақты аудандастыру, ошақтар типін 
анықтау; 

4) санитариялық-профилактикалық іс-шаралар кешенін анықтау, оларды іске асыру 
мерзімдерін жоспарлау, тиімділігін бағалау. 

2-параграф. Описторхоздың жəне дифиллоботриоздың алдын алу бойынша 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 
6. Описторхоздың жəне дифиллоботриоздың алдын алу бойынша эпидемиологиялық 

жəне клиникалық көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар:
1) мыналар жатқызылатын тəуекел тобындағы адамдарды:
эндемиялық аумақтардағы өзендер, көлдер, бөгендер, жайылма су қоймаларының 

жағалауларындағы жəне оларға жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындарын;
су көлігінің, балық өңдеу кəсіпорындарының жұмыскерлерін, балықшылар жəне 

олардың отбасы мүшелерін зерттеп-қарауды жүргізеді;
2) эндемиялық елді мекендердегі халықтың 5 % жəне одан астам зақымдалған 

жағдайда тəуекел топтарын зерттеп-қарауды жүргізеді;
3) гепатобилиарлы жүйесінің ағзалары, асқазан-ішек жолдарының бұзылу, аллергия 

белгілері бар бірінші рет жүгінген науқастарды зерттеп-қарауды;
4) описторхозбен ауыратын науқастарды стационар жағдайында ерекше емдеуді;
5) ерекше емдеу жүргізілгеннен кейін төрт-бес ай бойы описторхозбен
 ауырып сауыққан адамдарды серпінді бақылауды жүргізеді, содан соң екі апталық 

үзіліс арқылы нəжісті екі рет зерттеу жүргізіледі, зертханалық зерттеулердің теріс 
нəтижелері алынған жағдайда пациенттер диспансерлік есептен алынады. 

7.  Описторхозбен ауыратын адамдарды анықтау үшін клиникалық, 
эпидемиологиялық, зертханалық зерттеп-қарау (копроовоскопиялық, серологиялық, 
дуоденал ішіндегісін зерттеу) əдістері қолданылады. 

8. Балық арқылы берілетін описторхозбен жəне дифиллоботриозбен сырқаттану 
тіркелген жағдайларда аумақтық бөлімшелер ветеринария бойынша жергілікті 
атқарушы органның бөлімшелерімен бірлесіп описторхозбен жəне дифиллоботриозбен 
күресу шараларының кешенін ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) описторхистың дернəсілдерін жұқтыруға анағұрлым бейім балықтардың келесі 
түрлерін (аққайраң, тарақ балық, оңғақ, қызылқанатты шұбар балық, торта, табан, 
тұрпа балық, көктыран, айнакөз, қызылкөз, қылыш балық, ақмарқа, теңге балық, 
үкішабақ, балпан, сұлұталма, сида балық, тілмай) жылына 1 рет зерттей отырып, су 
қоймаларының паразитологиялық жағдайын (қолайлы немесе қолайсыз) зерделеу жəне 
халықтың жұқтыру тəуекелдерін анықтау негізінде балық шаруашылығы су қоймаларын 
эпидемиологиялық-эпизоотологиялық бағалау; 

2) сыртқы орта объектілеріне (топырақ, су, тұнба) санитариялық-паразитологиялық 
зерттеу жүргізу; 

3) республиканың описторхоз бойынша эндемиялық аумақтарында үш жыл ішіндегі 
деректер, биогельминттердің түрлік құрамы мен аралық жəне қосымша иелері санының 
серпіні, балықты паразиттік тазалыққа зерттеу нəтижелерінің серпіні, су қоймасына 
шаруашылық-нəжіс сарқынды суының түсуі жəне оны жұмыртқалар мен дернəсілдердің 
болуына зерттеу нəтижелері көрсетіле отырып, балық шаруашылығы (балық кəсіпшілігі) 
су қоймаларына мониторинг жүргізу. 

9. Описторхоздың жəне дифиллоботриоздың алдын алу мақсатында адамның 
жəне жануарлардың денсаулығы үшін қауіпті тірі паразиттер бар балық өнімін 
зарарсыздандыру (кəдеге жарату) орнын тауар өндіруші (өнім беруші) аумақтық 
бөлімшенің жəне ветеринария бойынша жергілікті атқарушы органның бөлімшесінің 
келісімі бойынша жəне бақылауымен айқындайды. 

10. Описторхозбен жəне дифиллоботриозбен сырқаттану жағдайларының алдын 
алу мақсатында аумақтық бөлімшелер мынадай санитариялық-профилактикалық іс-
шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) халықтың описторхозбен жəне дифиллоботриозбен сырқаттануын шұғыл жəне 
ретроспективті эпидемиологиялық талдау; 

2) описторхозбен жəне дифиллоботриозбен сырқаттанушылық бойынша 
эпидемиялық қолайсыздық дəрежесі бойынша аумақты аудандастыру, ошақтар 
типін анықтау; 

3) описторхоз бен дифиллоботриоздың қоздырғыштарын жұқтыру қаупіне бейім 
тəуекел контингенттерін анықтау; 

4) описторхоз бен дифиллоботриоздың берілу факторлары мен жолдарын анықтау; 
5) санитариялық-профилактикалық іс-шаралар кешенін анықтау, оларды іске асыру 

мерзімдерін жоспарлау, тиімділігін бағалау. 
3-параграф. Эхинококкоздың жəне альвеококкоздың алдын алу бойынша 

санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 

11. Эхинококкоздың жəне альвеококкоздың алдын алу бойынша эпидемиологиялық 
жəне клиникалық көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар: 

1) жылына бір рет жиілікпен мыналар жатқызылатын тəуекел тобындағы адамдарға:
мал шаруашылығы фермаларының, ет өңдейтін кəсіпорындардың, мал соятын 

пункттердің, мал сою алаңдарының, малды кəдеге жарату жəне көму объектілерінің 
жұмыскерлері жəне олардың отбасы мүшелеріне;

малшылар, аңшылар, орманшылар жəне олардың отбасы мүшелеріне;
мамық-тері шикізатын өңдейтін шеберханалардың жұмыскерлері жəне олардың 

отбасы мүшелеріне;
ветеринария жұмыскерлері жəне олардың отбасы мүшелеріне;
аң фермаларының, қорықтардың, хайуанаттар паркінің жұмыскерлері жəне олардың 

отбасы мүшелеріне;
бұрын эхинококкоз себебі бойынша операция жасалған немесе диспансерлік есепте 

тұрған адамдар жəне олардың отбасы мүшелеріне;
2) амбулаториялық жəне стационарлық науқастарға зерттеп-қарауды жүргізеді.
12. Эхинококкозбен жəне альвеококкозбен ауыратын науқастарды анықтау 

үшін медициналық ұйымдарда зерттеудің кешенді: серологиялық-иммунологиялық 
жəне рентгенді-құрал-саймандық (құрсақ қуысын ультрадыбыстық зерттеу, өкпе 
флюорографиясы) əдістері қолданылады. 

13. Эхинококкозға жəне альвеококкозға тəуекел топтарын серологиялық-
иммунологиялық зерттеп-қарауды медициналық ұйымдардың клиникалық-
диагностикалық зертханалары жүргізеді, ал байланыста болған адамдар Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің 
«Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорнының аумақтық филиалында (бұдан əрі – филиал) 
зерттеп-қаралады. 

14. Операциялық араласудан жəне патологиялық материалды гистологиялық зерт-
теуден кейін расталған эхинококкоз жəне альвеококкоз жағдайлары есепке алынуға 
жəне тіркелуге жатады. Медициналық ұйым патологиялық материалдың гистологиялық 
зерттеу нəтижелерін операциялық араласудан кейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей 
науқастың тіркелген жəне тұратын орны бойынша аумақтық бөлімшеге жібереді.

15. Эхинококкоздың жəне альвеококкоздың алдын алу мақсатында операциядан 
кейінгі (эхинококкэктомиядан кейінгі) материал Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің 2017 жылғы 31 мамырдағы № 357 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15760 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген 
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына сəйкес дезинфекциялау құралдары 
ерітінділерінде зарарсыздандырылады жəне «Б» сыныбының қауіпсіз кəдеге жарату 
қораптарында кəдеге жаратылады. 

16. Эхинококкоз жəне альвеококкоз ауруларының асқынуының алдын алу 
мақсатында тұрғылықты жері бойынша медициналық ұйымның хирург-дəрігері жəне 
инфекционист-дəрігері, ол болмаған кезде жалпы практика дəрігері:

1) эхинококкозға, альвеококкозға байланысты операция жасалған науқастарды жəне 
антиденелердің оң титрлары бар адамдарды серпінді бақылауды;

2) диспансерлік есепте тұрған адамдардың тізімін науқастарды кешенді зерттеп-
қарауға шақыру үшін емханалардың терапевтік жəне педиатриялық учаскелеріне 
ұсынуды жүргізеді.

17. Серпінді бақылаудың мерзімдеріне жəне жиілігіне қойылатын талаптар:
1) серологиялық-иммунологиялық зерттеу нəтижелері оң адамдар, антиденелер 

титры өскен адамдар, сондай-ақ кез келген жерде орналасқан эхинококкоз себебі 
бойынша операция жасалған пациенттер ауырған сəттен бастап бес жыл бойы 
бақыланады (алғашқы үш жылда жылына екі рет, үш жыл өткен соң жылына бір рет 
кешенді зерттеп-қарау); 

2) серпінді бақылау сəтінен бастап бес жыл ішінде оң клиникалық-зертханалық жəне 
құрал-саймандық көрсетімдері болмаған кезде пациент диспансерлік есептен алынады.

18. Эхинококкозбен, альвеококкозбен ауыратын науқастарды жəне серопозитивті 
адамдарды серпінді бақылаумен қамту мониторингін облыстық, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтау басқармасының маманы 
жүзеге асырады.

19. Эхинококкоз жəне альвеококкоз ауруы тіркелген жағдайда аумақтық бөлімшелер 
жəне ветеринария бойынша жергілікті атқарушы органның бөлімшелері мынадай 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) адамдар мен жануарлар арасындағы эхинококкоз жəне альвеококкозбен 
сырқаттанушылық бойынша өзара ақпарат алмасу; 

2) нақты аумақтағы эпидемиялық жəне эпизоотиялық жағдайды есепке ала отырып, 
медициналық ұйымдармен бірлесіп эхинококкозға жəне альвеококкозға қарсы іс-қимыл 
жөніндегі кешенді іс-шаралар əзірлеу жəне бекіту;

3) эхинококкоз, альвеококкоз ошақтарының тізбесін жыл сайын жаңарту, 
ошақтардың типтері бойынша қызмет көрсетілетін аумақты медициналық-биологиялық 
аудандастыру;

4) сыртқы орта объектілерін жəне санитариялық жағдайы қанағаттанарлықсыз 
аумақтарды, тəуекел контингенті жəне эхинококкозбен жəне альвеококкозбен ауыратын 
науқастар тұратын үй иеліктеріне топырақты, құмды, көкөністі, жидекті, аскөкті, 
шайындыларды зерттеу жолымен санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг;

5) ошақтардағы байланыста болған адамдарды серологиялық-иммунологиялық 
зерттеп-қарау, сыртқы орта объектілерін санитариялық-паразитологиялық зерттеу;

6) шұғыл хабарлама түскен күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде эхинококкоз 
жəне альвеококкоз ошақтарына эпидемиологиялық зерттеп-қарау жүргізу;

7) тəуекел топтарын зертханалық зерттеп-қарауды бақылау;
8) эхинококкоз, альвеококкоздың алдын алу мəселелері бойынша халық арасында 

санитариялық-ағарту жұмысын жүргізу. 
4-параграф. Токсокароздың алдын алу бойынша санитариялық-

профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 

20. Токсокароздың алдын алу мақсатында эпидемиологиялық жəне клиникалық 
көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар: 

1) жылына бір рет жиілікпен мыналар жатқызылатын тəуекел тобындағы адамдарды:
топырақпен қарқынды жанасатын үш – бес жастағы балалар;
ветеринария мамандары, иттерге арналған питомниктердің жұмыскерлері, 

фермерлік шаруашылықтардың жұмысшылары, бағбандар, көкөніс дүкендерінің 
сатушылары;

ақыл-есі дамымаған, топырақ жеу (геофагия) дағдысы бар психикалық науқастар, 
гигиеналық дағдылары төмен деңгейдегі адамдар, сондай-ақ топырақ жеу (геофагия) 
дағдысы бар психикалық дені сау адамдар;

үй жанындағы учаскелердің, бақшалардың иелері, аңшылықпен айналысатын жəне 
осы мақсатта иттерді пайдаланатын адамдарды зерттеп-қарауды қамтамасыз етеді, 
жұқтыру тəуекелі екі жəне одан көп ит ұстағанда артады;

2) алғаш рет жүгінген науқастарды, гепатобилиарлы жүйе ағзаларының,
 асқазан-ішек жолдарының зақымдалуы, аллергия, лимфаденопатия, үдемелі қызба 

белгілері бар науқастарды зерттеп-қарауды;
3) клиникалық симптоматика рецидивтері, тұрақты эозинофилия жəне оң 

иммунологиялық реакциялар кезінде қайталанған емдеу курстарын жүргізуді;
4) ауырып сауыққан адамдарды алты ай бойы əрбір екі ай сайын үш рет 

серологиялық-иммунологиялық зерттеп-қарау жүргізу арқылы диспансерлік бақылауды 
қамтамасыз етеді.

21. Токсокароздың алдын алу мақсатында аумақтық бөлімшелер мынадай 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді:

1) халықтың токсокарозбен сырқаттануын шұғыл жəне ретроспективті 
эпидемиологиялық талдау; 

2) токсокарозбен сырқаттанушылық бойынша эпидемиялық қолайсыздық дəрежесі 
бойынша аумақты аудандастыру, ошақтар типін анықтау; 

3) токсокароздың қоздырғыштарын жұқтыру қаупіне бейім тəуекел контингенттерін 
анықтау; 

4) токсокароздың берілу факторлары мен жолдарын анықтау; 
5) санитариялық-профилактикалық іс-шаралар кешенін анықтау, оларды іске асыру 

мерзімдерін жоспарлау, тиімділігін бағалау; 
6) балалардың ойын алаңдарын, саябақтарды, гүл бақтарын жануарлардың 

жүруінен қорғауды бақылау;
7) топырақ, құм сынамаларын, қоршаған орта объектілерінің шайындыларын 

санитариялық-паразитологиялық зерттеу. 
5-параграф. Энтеробиоз жəне гименолепидоз алдын алу бойынша 

санитариялық -эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық 
іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар 
22. Энтеробиозбен жəне гименолепидозбен сырқаттанудың алдын алу мақсатында 

эпидемиологиялық жəне клиникалық көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар:
 1) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына баратын балаларға – бару жəне топтан 

топқа ауысу кезінде, одан əрі жылына бір рет;
2) халықтың декреттелген топтарына медициналық қарап-тексеру кезінде; 
3) медициналық ұйымдардың пациенттеріне; 
4) энтеробиозбен жəне гименолепидозбен ауыратын науқаспен байланыста 

болған адамдарға; 
5) судағы спорт түрі бойынша спорт топтарына баратын адамдарға – спорттық 

секцияларға баруы кезінде жəне одан əрі жылына бір рет зерттеп-қарау жүргізеді.
23. Халықты (ошақтарда) энтеробиозға жəне гименолепидозға эпидемиологиялық 

көрсетілімдері бойынша зертханалық зерттеп-қарауды филиалдар жүргізеді.
24. Энтеробиоз жəне гименолепидоз ауруларының рецидивтерінің алдын алу үшін 

медициналық ұйымдар мынадай іс-шаралар жүргізеді:
1) гименолепидозбен ауырып сауыққан адамдарды емдеу аяқталған соң нəжісті 

зертханалық зерттеу арқылы алты ай бойы серпінді бақылау: бақылаудың алғашқы 
екі айында – əрбір екі апта сайын, одан əрі ай сайын;

2) гименолепидоздан емделмеген науқастар серпінді бақылауды бір жылға дейін 
ұзарту арқылы қайтадан дегельминтизациялау; 

3) энтеробиозбен ауырып сауыққан адамдарды үш күн аралықпен міндетті түрде 
екі талдау алу арқылы күнтізбелік 10-14 күн бойы серпінді бақылау; 

4) энтеробиоздан емделмеген науқастарды 1 айға дейін серпінді бақылау 
ұзартыла отырып, бірінші емдеу курсы аяқталғаннан кейін екі аптадан соң қайта 
дегельминтизациялау. 

25. Энтеробиоз жəне гименолепидоз аурулары бойынша халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету мақсатында аумақтық бөлімшелер 
мына дай санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастырады жəне 
жүргізеді:

1) білім беру объектілеріндегі ошақты жəне білім беру объектілеріне баратын 
балалардың үй ошақтарын гименолепидоздың əрбір жағдайы жəне энтеробиоздың үш 
жəне одан көп жағдайы тіркелген кезде эпидемиологиялық зерттеп-қарау; 

2) білім беру объектілерінде анықталған энтеробиозбен жəне гименолепидозбен 
ауыратын науқастардың емдеу кезеңінде жəне зертханалық зерттеп-қараудың теріс 
нəтижесіне дейін ұжымға барудан шеттетілуін бақылау; 

3) стационарларда анықталған энтеробиозбен жəне гименолепидозбен ауыратын 
науқастардың емдеу кезеңінде бақылау зерттеп-қараудың теріс нəтижесіне дейін жеке 
палатаға немесе карантинді бөлімшеге ауыстырылуын бақылау; 

4) білім беру объектілерінде мынадай санитариялық-эпидемияға қарсы іс-
шараларды жүргізуді бақылау: 

- төсек жабдықтарын жəне іш киімді күн сайын ауыстыру;
- емдеудің бірінші күнінен бастап үш күн бойы көрпелерді, матрастарды, 

жастықтарды шаңсорғышпен тазалау немесе үй-жайдан тыс жерге сілкіп-қағу;
- құмсалғыштардағы құмды ауыстыру немесе дезинфекциялау құралдарымен өңдеу;
- жуу жəне дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, үй-жайларды 
күн сайын екі рет ылғалды жинау;
- үй-жайлардың ауасын ультракүлгін бактерицидті сəулемен зарарсыздандыру;
- жұмсақ жиһазды, кілемді, төсемшелерді, жұмсақ ойыншықтарды шаңсорғышпен 

тазалау жəне ультракүлгін бактерицидті сəулемен зарарсыздандыру (одан кейін 
кілемдерді жəне ойыншықтарды қорытынды дезинфекциялауға дейін жинап қояды);

- қатты жəне резеңке ойыншықтарды жуу жəне дезинфекциялау құралдарын 
қолдана отырып жуу.

26. Энтеробиозбен жəне гименолепидозбен сырқаттану жағдайларының алдын 
алу мақсатында аумақтық бөлімшелер мынадай санитариялық-профилактикалық іс-
шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) энтеробиоздың жəне гименолепидоздың берілу факторлары мен жолдарын 
анықтау үшін жылына 1 рет сыртқы ортаның жағдайын зертханалық бақылау 
(бассейндердің суын, құмсалғыштың құмын, шайындыларды, шаңды санитариялық-
паразитологиялық зерттеу). Əрбір зерттеп-қаралатын білім беру объектісінде бір топтан 
(сыныптан) кемінде 10-15 шайынды алынады;

2) білім беру объектілерінде мынадай санитариялық-профилактикалық іс-
шаралардың жүргізілуін бақылау:

- балаларды жеке (бір рет қолданылатын) сүлгілермен, төсек жабдықтарымен, сұйық 
сабынмен жəне басқа да жеке гигиена заттарымен қамтамасыз ету; 

- тіс щеткалары жəне ауызды шаюға арналған (жеке) ыдыс ашық ұяшықтарда 
сақталады;

- жууға жеңіл қауіпсіз ойыншықтарды пайдалану;
- пластмасса жəне резеңке ойыншықтарды сабынды ыстық сумен күніне бір реттен 

сиретпей жуу;
- қуыршақтың киімдерін жуу жəне үтікпен үтіктеу;
- жұмсақ ойыншықтарды шаңнан күн сайын тазарту жəне ашық ауада желдету 

немесе бактерицидті шамдармен кемінде 25 сантиметр (бұдан əрі - см) қашықтықта 
30 минут бойы сəулелеу;

- төсек жабдықтарын жəне жинау мүкəммалын таңбалау;
- жеке түбектерді пайдалану қызмет көрсететін персоналдың бақылауымен 

жүргізіледі. Түбектер пайдаланылғаннан кейін дезинфекциялау ерітінділері бар ыстық 
сумен (60 0 С-дан төмен емес температурада) жуылады;

- унитаздар, ванналар, есіктің тұтқалары, еден, шүмектер, панельдер күн сайын 
жуу құралдарын қолдана отырып, ыстық сумен жуылады;

- жылдың жылы мезгілінде құмсалғыштардағы құм қалқандарымен жауып, айына 
бір рет ауыстырады;

- спорт залдарын өтпелі желдету, күн сайын ылғалды тазалау жəне спорт 
залдарындағы спорттық мүкəммалды жуу;

- емдеу кезеңінде науқас балаларды қоғамдық бассейнге жібермеу.
6-параграф. Аскаридоздың жəне трихоцефалездің алдын алу бойынша 

санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 

27. Аскаридозбен жəне трихоцефалезбен сырқаттанудың алдын алу мақсатында 
медициналық ұйымдар мынадай іс-шараларды жүргізеді:

1) жылына бір рет жиілікпен мыналар жатқызылатын тəуекел тобындағы адамдарды:
мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жасындағы балаларды;
ауыл шаруашылығы жұмысшыларын;
жылыжайлар мен оранжереялар жұмыскерлерін;
саяжай тұрғындарын зерттеп-қарау;
2) науқастарды жоспарлы тəртіппен жəне эпидемиологиялық көрсетімдер бойынша 

анықтау;
3) күнтізбелік он-он бес күн интервалмен нəжісті үш рет зерттеу арқылы дегель-

минтизациялау тиімділігін бақылай отырып, ошақты сауықтыру.
28. Аскаридоз жəне трихоцефалез аурулары тіркелген жағдайда аумақтық бөлім-

шелер мынадай санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады 
жəне жүргізеді:

1) халықтың аскаридозбен жəне трихоцефалезбен сырқаттануын шұғыл жəне 
ретроспективті эпидемиологиялық талдау; 

2) аскаридозбен жəне трихоцефалезбен сырқаттанушылық бойынша эпидемиялық 
қолайсыздық дəрежесі бойынша аумақты аудандастыру, ошақтар типін анықтау; 

3) аскаридоз жəне трихоцефалездің қоздырғыштарын жұқтыру қаупіне бейім тəуекел 
контингенттерін анықтау; 

4) аскаридоз жəне трихоцефалездің берілу факторлары мен жолдарын анықтау; 
5) профилактикалық іс-шаралар кешенін анықтау, оларды іске асыру мерзімдерін 

жоспарлау, тиімділігін бағалау;
6) ошақты эпидемиологиялық зерттеп-қарау;
7) ошақтарда санитариялық-паразитологиялық мониторинг;
8) халықтың декреттелген тобының адамдарын жылына бір реттен сиретпей 

аскаридоз жəне трихоцефалезге зерттеп-қараумен қамту толықтығын, мерзімдерін 
жəне тиімділігін бақылау; 

9) үш жастан жеті жасқа дейін мектепке дейінгі жəне мектеп жасындағы балаларды, 
жеті жастан он төрт жасқа дейін білім беру объектілеріне баратын балаларды іріктеп 
зерттеп-қарау арқылы медициналық ұйымдардың зертханаларында науқас балаларды 
анықтау тиімділігін бақылау;

10) науқастың отбасы мүшелерін бақылау копроовоскопиялық зерттеп-қарау жүргізу. 
29. Ошақтағы санитариялық-профилактикалық іс-шаралар оның сыныптамасына 

байланысты жүргізіледі: шынайы (сыртқы ортада қоздырғыштың айналымы үшін 
жағдайлар бар) жəне жалған ошақ (жағдайлар жоқ).

30. Аскаридоз жəне трихоцефалез ошағын эпидемиологиялық зерттеп-қарау 
кезінде мыналар ескеріледі: 

1) ауланың санитариялық жағдайы;
2) дəретхананың болуы жəне оның жағадйы;
3) үй жануарларының болуы; 
4) ошақта науқаспен байланыста болған адамдардың жеке гигиена қағидаларын 

сақтауы;
5) залалсыздандырылмаған нəжісті бақшада тыңайтқыш ретінде пайдалану;
6) өсірілетін бақша дақылдарының тізбесі.
31. Қоршаған ортада жаңадан анықталған науқастар мен қоздырғыштар болмаған 

кезде аумақтық бөлімшенің маманы медициналық ұйымның маманымен бірлесіп 
ошақты бақылау есебінен алуды жүргізеді.

7-параграф. Безгектің алдын алу бойынша санитариялық-профилактикалық 
іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
32. Безгекпен сырқаттанудың алдын алу мақсатында эпидемиологиялық жəне 

клиникалық көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар: 
1) соңғы үш жыл ішінде безгек бойынша эндемиялық елдерден келген адамдарды 

есепке қойған кезде жəне клиникалық көрсетімдер бойынша мынадай синдромдар 
пайда болған кезде: температураның көтерілуі, қалшылдау, əлсіздік, бастың ауыруы, 
бауыр мен көкбауырдың үлкеюі, аққабық пен тері жабынының сарғаюы, ұшық, анемия; 

2) безгек бойынша эпидемиялық маусымда үш күн бойы жəне жылдың қалған 
уақытында бес күн бойы қызба болған науқастар; 

3) белгіленген диагнозға сəйкес жүргізілген емге қарамастан, дене температурасының 
мезгіл-мезгіл көтерілуі жалғасқан науқастар; 

4) қанды, оның компоненттері мен препараттарын құйғаннан кейін соңғы үш айда 
дене температурасы жоғарылаған реципиенттер; 

5) безгек ошағында тұратын дене температурасының кез келген жоғарылауы 
байқалған адамдар; 

(Соңы 18-бетте) 
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6) безгекпен ауырып сауыққан адамдар дене температурасының жоғарылауымен 
бірге жүретін кез келген ауру кезінде зерттеп-қарауды жүргізеді. 

33. Безгекке күдікті адамдардан алынған қан үлгілері зерттеу нəтижесін филиалда 
растау арқылы медициналық ұйымның клиникалық-диагностикалық зертханасында 
зерттеледі. 

34. Қанның қаралған үлгілерінің жалпы санының барлық оң нəтижесін
 жəне 10 пайызын (бұдан əрі – %) медициналық ұйымның клиникалық-

диагностикалық зертханасы бақылау зерттеу үшін филиалға жібереді, ол одан əрі 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қоғамдық денсаулық сақтау 
ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына (бұдан əрі – Ұлттық орталығы) жібереді. 

35. Безгек ошағында медициналық ұйымдардың қызметкерлері халықты 
санитариялық сауаттандыра отырып, 2 аптада 1 рет аулаларды (пəтерлерді) аралайды. 
Медицина қызметкерлері безгектің болуын жоққа шығармайтын белгілері анықталған 
науқастардан қан препараттарын алуды жəне оларды сол күні зертханаға жеткізуді 
қамтамасыз етеді. Ілеспе құжатта əрбір науқастың жеке деректері, зерттеп-қарау күні, 
дене температурасы жəне басқа да белгілері көрсетіледі.

36. Безгекпен ауыратын науқастарды емдеу стационар жағдайында жүргізіледі, 
науқастың қан препараттарын зерттеу емдеудің бірінші, төртінші күндері жəне 
ауруханадан шығару алдында жүргізіледі.

37. Инфекцияның əлеуетті көздері бар болған кезде безгек берілетін маусымда 
медициналық ұйымның қызметкерлері ошақтағы безгек белгілері бар адамдарға, 
егер қан препаратын шұғыл зертханалық зерттеу мүмкін болмаса, гаметоцидті əсері 
бар безгекке қарсы препараттың бір реттік дозасымен алдын ала емдеу жүргізеді. 

38. Ошақтарды эпидемиологиялық зерттеп-қараумен расталған безгектің 
жергілікті берілуі жергілікті өршіген жағдайда, масалардың белсенді ауру жұқтыратын 
маусымында медицина қызметкерлері халыққа белгіленген тəртіппен қолдануға 
рұқсат етілген гаметоцидті əсері бар безгекке қарсы маусымдық химиялық-
профилактика жүргізеді. Егер елді мекенде безгек жағдайлары жекелеген учаскеде 
шоғырландырылған болса, химиялық- профилактиканы шағын ошақ қағидаты 
бойынша жүргізеді.

39. Инкубациясы ұзақ үш күндік безгек белгілерінің алдын алу үшін берілу маусымы 
аяқталғаннан кейін немесе келесі эпидемиялық маусым басталар алдында медицина 
қызметкерлері отбасылық тізімге сəйкес маусым аралық химиялық-профилактика 
жүргізеді. 

40. Безгекпен ауырып сауыққан адамдарды динамикалық бақылау сауыққан сəттен 
бастап жыл сайын қанды зерттеу арқылы үш жыл бойы белгіленеді.

41. Мемлекеттік денсаулық сақтау басқармасының жергілікті органдарының 
басшылары безгекке қарсы препараттардың азаймайтын қорын қамтамасыз етеді.

42. Безгекпен сырқаттанудың алдын алу мақсатында аумақтық бөлімшелер мына-
дай санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) халықтың безгекпен сырқаттануын шұғыл жəне ретроспективті эпидемиологиялық 
талдау;

2) елді мекендерді жəне аумақтарды безгектің жергілікті берілуінің жаңғыру қаупінің 
дəрежесі бойынша безгек-генді бөлу;

3) науқастарды ерте анықтауды, безгек жағдайларын диагностикалауды бақылау;
4) безгектің əр жағдайын эпидемиологиялық тергеп-тексеру;
5) безгек ошақтарын сыныптау;
6) тасымалдаушыларға қарсы күрес шараларын бақылау;
7) су қоймаларының тоғандануының жəне қансорғыш жəндіктердің, оның 

ішінде безгек масаларының көбеюінің алдын алу мақсатында гидротехникалық 
құрылыстардың, күріш алқаптарының жəне басқа да су қоймаларының пайдаланылуын 
ағымдық қадағалау;

8) өз қызметінде эндемиялық елдермен байланысты туристік фирмаларға жəне 
басқа да ұйымдарға безгек пен басқа да тропикалық паразиттік аурулар бойынша 
қолайсыз аумақтар туралы, олардың профилактикасының қажеттілігі жəне өзінің 
қауіпсіздігі үшін жеке жауапкершілік туралы уақтылы ақпараттандыру;

9) безгекке күдікті адамдардың ауру жұқтырған аудандарға жол жүру тарихын 
зерделеу;

10) медициналық зерттеп-қараудан өтуін жəне зертханалық талдауларын растайтын 
құжаттарды тексеру;

11) халықты ақпараттандыру. 
43. Елді мекендерді (аумақты) безгек-генді аудандарға бөлу – елді мекендердің 

(аумақтың) безгек-генді дəрежесін айқындау жəне профилактикалық іс-шараларды 
одан əрі жоспарлау үшін пайдаланылатын əртүрлі факторларды (тасымалдаушының 
түрлік құрамы мен саны, температуралық режим, халықтың көші-қоны, медициналық 
желінің жағдайы, басқасы) жыл сайын жинау, қорытындылау жəне талдау негізінде 
жүзеге асырылады.

44. Безгек жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру нəтижелері зерттеп-
қарау жүргізілгеннен кейін бір ай ішінде Ұлттық орталыққа жіберіледі.

45. Масалардың белсенді ауру жұқтыратын маусымында безгекпен ауыратын науқас 
немесе паразит таратушы анықталған кезде филиалдар мынадай санитариялық-
профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді:

1) эпидемиологиялық жəне энтомологиялық көрсетімдер бойынша үй-жайларды 
(науқастың иелігіндегі үйде жəне кемінде үш көрші үйде) дезинсекциялық өңдеу;

2) елді мекендегі барлық су қоймаларын жəне оның айналасындағы кемінде 
үш километр (бұдан əрі – км) аймақты жəне науқас уақытша болған орындарды 
энтомологиялық зерттеп-қарау;

3) анофелогенді су қоймаларына жататын аумақтарда безгек масаларын жаппай 
аулау жəне олардың түрлік құрамын анықтау;

4) елді мекенде жəне оның айналасындағы үш - бес км аймақта орналасқан 
анофелогенді су қоймаларын деларвациялау; 

5) масалар фаунасын, əрбір түрдің экологиясын жəне фенологиясын зерделеу, 
көбею орындары мен тасымалдаушылар санының мониторингі, масалардың ауруды 
тиімді жұқтыру маусымы мен безгектің берілу мауысымының басталу жəне аяқталу 
мерзімдерін есептеу;

6) ағымдағы жылғы масалар санының деңгейін анықтау үшін елді мекендерді 
экстенсивті зерттеп-қарау (жаппай аулау); 

7) елді мекендегі жəне оның айналасындағы кемінде үш километр аймақтағы су 
қоймаларын паспорттау;

8) эпидемиологиялық жəне энтомологиялық көрсетімдер бойынша безгекке қарсы 
өңдеуді ұйымдастыру.

46. Безгекпен ауырған адамдар жəне паразит таратушылар ауру мерзімінің өтуіне 
қарамастан донорлықтан шеттетіледі.

47. Халықты масалардың шағуынан қорғау үшін механикалық қорғаныш құралдары 
(жапқыштар, торлар) жəне репелленттер пайдаланылады.

48. Медицианалық-санитариялық бөлімнің немесе мемлекеттік шекара арқылы 
өткізу пунктінің медицина қызметкерлері:

1) ұшақтар экипаждарының мүшелеріне жеке бас профилактикасы шаралары 
туралы нұсқама береді; 

2) экипаж мүшелерін жаднамамен қамтамасыз етеді;
3) сапарлар орындалатын елдердегі эпидемиологиялық жағдай туралы ақпарат 

береді.
49. Безгек бойынша қолайсыз аумақтан келген əскери қызметшілер, əскерден 

оралғандар, босқындар, мəжбүрлі қоныс аударушылар, мигранттар туралы 
мəліметтері бар ұйымдар аумақтық бөлімшелердің сұрауы бойынша көрсетілген топтар 
адамдарының келу мерзімдері мен тұратын орны туралы ақпарат береді.

8-параграф. Лямблиоздың жəне токсоплазмоздың алдын алу бойынша 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 
50. Лямблиозбен сырқаттанудың алдын алу мақсатында медициналық ұйымдар 

мынадай іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді:
1) клиникалық-эпидемиологиялық көрсетімдер (жіті ішек ауруының өршуі) болған 

кезде науқастарды лямблиозға зерттеп-қарау;
2) серпінді бақылау кезеңінде нəжісті жəне дуоденальдық құрамын зертханалық 

зерттеу - үш ай бойы ай сайын;
3) лямблиозды емдеу. 
51. Лямблиозбен сырқаттанудың алдын алу мақсатында аумақтық бөлімшелер 

мынадай санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне 
жүргізеді: 

1) халықтың лямблиозбен сырқаттануын шұғыл жəне ретроспективті 
эпидемиологиялық талдау;

2) лямблиоздың берілу факторлары мен жолдарын анықтау;
3) санитариялық-профилактикалық іс-шаралар кешенін анықтау, оларды іске асыру 

мерзімдерін жоспарлау, тиімділігін бағалау;
4) халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуді бақылау;
5) білім беру объектілерінде санитариялық-профилактикалық режимді сақтау;
6) балалардың ұйымдастырылған ұжымдарында үш жəне одан көп сырқаттану 

жағдайлары тіркелген кезде люмблиоз ошағын эпидемиологиялқ зерттеп-қарау;
7) байланыста болған адамдарды зерттеп-қарау. 
52. Токсоплазмозбен сырқаттанудың алдын алу мақсатында медициналық ұйымдар 

мынадай іс-шараларды жүргізеді:
1) мыналар жатқызылатын тəуекел тобындағы адамдарды:
клиникалық-эпидемиологиялық көрсетімдер бойынша күрделі акушерлік диагнозы 

бар жүкті əйелдерді (бірінші жəне екінші бедеулік, жүктілікті соңына дейін көтере алмау);
ерекше ем алатын токсоплазмозбен ауыратын науқастарды – жиілігін пациенттің 

жағдайына байланысты емдеуші дəрігер айқындайды;
əртүрлі көлемдегі анықталған кальцификаттары бар пациенттерді;
АИТВ – жұқтырған адамдарды – есепке қойылған немесе клиникалық-

эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша стационарлық емдеуге түскен кезде;
токсоплазмоз бойынша қолайсыз анамнезі бар аналардан туған балаларды – есепке 

қойылған кезде, кейіннен – клиникалық-эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша;
туа біткен даму кемістіктері бар балаларды зерттеп-қарау (хореоретинит, 

микроофтальмия, кейіннен миында кальцификаттар дамыған менингоэнцефалит, 
эпилепсия түріндегі талмалар, гидроцефалия, олигофрения, аяқ-қол бұлшық еттерінің 
гипертонусы) – клиникалық-эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша;

2) токсоплазмозға тəн клиникалық белгілері бар пациенттерді зерттеп-қарау:
этиологиясы белгісіз лимфоаденопатия (лимфоденит), этиологиясы белгісіз ұзаққа 

созылған субфебрильді температура (бір айдан артық);
этиологиясы белгісіз көздің қабыну аурулары;
этиологиясы белгісіз орталық жүйке жүйесінің қабыну аурулары;
гепатоспленомегалия жəне айқын жалпы улану, қызба - есепке қойылған немесе 

клиникалық-эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша стационарлық 
емдеуге түскен кезде;
3) токсоплазмозға қанды зерттеудің серопозитивті нəтижелері бар адамдарды 

есепке алу жəне тіркеу; 
4) серопозитивті адамдарды серпінді бақылау; 
5) аумақтық бөлімшелерді ақпараттандыру – тоқсан сайын (жеке деректерін көрсете 

отырып, анықталған серопозитивті адамдар тізімі).
53. Токсоплазмоз бойынша серпінді бақылауға мыналар жатады:
1) тəуекел тобының жүкті əйелдері жүктілік бойы;
2) жылына екі рет серологиялық зерттеу арқылы жүктілік уақытында инфекцияны 

жұқтырғаны нақты белгіленген анадан туылған он жасқа дейінгі балалар;
3) үш айда бір рет серологиялық-иммунологиялық зерттеп-қарау арқылы бір 

жыл бойы офтальмологта, невропатологта одан əрі медициналық бақыланатын 
жұқтырылған токсоплазмоздың жіті сатысы құжатталған балалар.

54. Токсоплазмоздың созылмалы сатысының манифестті түрімен ауыратын 
науқастар тұрақты ремиссия қалыптасқанға дейін бақыланады.

55. Токсоплазмоздың созылмалы сатысының латентті түрімен ауыратын науқастар 
серпінді бақылауға жатпайды.

56. Токсоплазмозбен ауыратын науқас эпидемиологиялық кауіп тудырмайтындықтан, 
токсоплазмоз ошағында эпидемиологиялық зерттеп-қарау жүргізілмейді.

9-параграф. Вирустық кене энцефалитінің жəне Лайм ауруының алдын алу 
бойынша санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға 

жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
57. Вирустық кене энцефалитімен (бұдан əрі – кене энцефалиті) жəне Лайм 

ауруымен сырқаттанудың алдын алу мақсатында медициналық ұйымдар мынадай 
іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) ауру жағдайларын жəне кене шаққаннан зардап шеккен барлық адамдарды 
тіркеу жəне есепке алу;

2) ауруды диагностикалау;
3) емдеуге жатқызу;
4) науқастарды емдеу жəне ауырып сауыққан адамдарды серпінді бақылау;
5) егуге жататын контингенті иммундау. 
58. Есепке алынуға жəне тіркелуге кене энцефалитінің зертханалық расталған 

жағдайлары жатады. Лайм ауруы жағдайларын есепке алуға жəне тіркеуге зертханалық 
зерттеу нəтижелері теріс болған жағдайда клиникалық-эпидемиологиялық көрсетімдері 
бойынша жол беріледі.

59. Кене энцефалитімен ауырып сауыққан адамдарды серпінді бақылауды 
пациенттің денсаулық жағдайына байланысты екі жəне одан да көп жыл бойы 
невропотолог-дəрігер жүргізеді.

60. Кене шаққаннан зардап шеккен адамдарды серпінді бақылауды тұрғылықты жері 
бойынша медициналық ұйымда жиырма бір күнтізбелік күн бойы тұрақты термометрия 
арқылы жүргізеді.

61. Кене энцефалитіне қарсы жоспарлы иммундауды медициналық ұйымдар 
жүзеге асырады.

62. Профилактикалық иммундауға қызметі кене энцефалитінің табиғи ошақтарында 
болумен байланысты адамдар жатады.

63. Медициналық ұйымдардың басшылары жыл сайын профилактикалық 
иммундауға жататын адамдардың тізімін аумақтық бөлімшелерге береді. 

64. Кене энцефалитінің табиғи ошақтарында орналасқан аумақтарда тұратын 
осы Санитариялық қағидаларға қосымшаға сəйкес жəне медициналық көмекке 
жүгінген адамдарға препаратқа қоса берілетін нұсқаулыққа сəйкес мерзімдерде 
иммуноглобулинмен серопрофилактика жүргізіледі.

65. Кене энцефалиті бойынша эндемиялық аумақтарда кене энцефалитіне қарсы 
егілмеген кəсіби қауіп төндіретін контингенттер жұмыс істеуге жіберілмейді.

66. Аумақтық бөлімше жəне денсаулық сақтау басқармасының жергілікті органы 
эндемиялық аумақта:

1) кене энцефалитімен жəне Лайм ауруымен кəсіби сырқаттану жағдайларын 
уақтылы анықтауды жəне тіркеуді;

2) кенеге қарсы вакцинаға, науқастарды емдеу жəне кене шаққан адамдардың 
серопрофилактикасы үшін иммундық глобулинге, кене энцефалитіне серологиялық-
иммунологиялық зерттеу үшін диагностикумға қажеттілікті анықтауды ұйымдастырады 
жəне жүргізеді.

67. Кене энцефалитімен жəне Лайм ауруымен сырқаттанудың алдын алу 
мақсатында аумақтық бөлімшелер мынадай санитариялық-профилактикалық іс-
шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді:

1) халықтың кене энцефалитімен жəне Лайм ауруымен сырқаттануын шұғыл жəне 
ретроспективті эпидемиологиялық талдау;

2) тəуекел контингенттерін анықтау;
3) санитариялық-профилактикалық іс-шаралар кешенін анықтау, оларды іске асыру 

мерзімдерін жоспарлау, тиімділігін бағалау;
4) кене энцефалиті жəне Лайм ауруын тасымалдаушылар санын мониторингтеу, 

олардың санын, түрлік құрамын жəне фенологиясын зерделеу; 
5) кене энцефалиті жəне Лайм ауруы жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-

тексеру;
6) жұқтыру қаупі жоғары контингенттерді анықтау үшін аумақты эпидемиологиялық 

бағалау;

7) кене энцефалитін жұқтырудың қаупі жоғары учаскелерді анықтау
 үшін эндемиялық аумақтағы халыққа жыл сайын эпидемиологиялық сауалнама 

жүргізу;
8) тасымалдаушы-кенелерге қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру 

жəне əдістемелік басшылық;
9) халықты ақпараттандыру. 
68. Филиал адамның денесінен алынған кенені кене энцефалиті вирусын 

жұқтыруына серологиялық зерттеу (иммундық-ферменттік талдау, полимеразды 
тізбекті реакция) жүргізеді, нəтижесі теріс болған кезде иммуноглобулин салынбайды.

69. Кене энцефалитінің жəне Лайм ауруының табиғи ошақтарының аумағында 
орналасқан ұйымдардың басшылары мамандарды арнайы қорғаныш киімімен, 
репеленттермен, жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етеді.

70. Табиғи ошақ аймағындағы балалар мен ересектерге арналған демалыс 
ұйымдары жəне объектілер кенеден тазартылған эпидемиологиялық қолайлы 
аумақтарға немесе учаскелерге орналастырылады.

71. Балаларды сауықтыру лагерьлерінің басшылары:
1) аумақты жəне кемінде жүз метр радиуста іргелес аумақты демалушылар келер 

алдында тазалауды жəне абаттандыруды;
2) орманды санитариялық кесуді, ағаштарды жəне бұталарды кесуді, қураған 

ағаштар мен шырпыны алып тастауды, шөп шабуды, бұталарды тегістеу жəне 
кесуді, тұрмыстық, құрылыс жəне өсімдік үйінділерін жоюды, тұратын жəне қосалқы 
үй-жайларға, су көздеріне, демалу орындарына, спорт алаңдарына апаратын орман 
жолдарын тазалауды жəне кеңейтуді;

3) барлық маусым ішінде объектіні абаттандырылған жағдайда ұстауды;
4) туристік маршруттар болғанда жорық жолдарын кемінде елу метр қашықтықта 

кенеге қарсы өңдеуді жəне екі жағын қураған ағаштар мен шырпыдан тазалауды;
5) объект аумағына үй жануарларын жібермеуді;
6) дератизациялауды жүргізеді. 
72. Кене энцефалитінің табиғи ошақтарында кенеге қарсы өңдеуді филиалдар 

ұйымдастырады жəне жүргізеді. 
73. Кенеге қарсы барлық іс-шаралар түрлерін жүргізу міндетті энтомологиялық 

бақылау арқылы жүзеге асырылады. Жазық учаскелер жағдайларында тұрақты 
акарицидтерді (күзде қар астында немесе көктемде қардың үстінде) қолданған 
кездегі жою іс-шараларының тиімділігін бақылауды қар ерігеннен кейін 2 – 3 аптадан 
соң; тау жағдайларында өңдеуден кейін 10 – 15 тəулік өткеннен соң жүргізеді. 
Фосфорорганикалық қосылыстар тобының акарицидтерін қолдану кезінде өңдеуден 
кейін 5 жəне 35 тəулік өткеннен соң жəне одан əрі айына

2 реттен сиретпей жүргізеді.
10-параграф. Лейшманиоздардың алдын алу бойынша санитариялық-

профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

74. Лейшманиоздармен сырқаттанудың алдын алу мақсатында медициналық 
ұйымдар мынадай іс-шараларды қамтамасыз етеді: 

1) науқастарды медициналық көмекке жүгінгенде, эпидемиологиялық көрсетімдер 
кезінде – аулаларды аралау, дала қостарына бару жолымен анықтауды;

2) эпидемиялық жағдай шиеленіскен кезде аптасына кемінде екі рет шілдеден 
қазанға дейін жəне ай сайын қараша мен желтоқсанда отбасылық тізімдер негізінде 
аулаларды аралауды жүргізуді;

3) лейшманиоздармен ауыратын науқастарды инфекциялық бейіндегі стационар 
жағдайында емдеуді;

4) лейшманиоздың клиникалық диагнозын зертханалық əдістермен (микроскопиялық, 
серологиялық, полимеразды тізбекті реакция) растауды қамтамасыз етеді. Барлық оң 
нəтижелер бақылау зерттеуі үшін филиалға жəне жалпы санының 20% нəтижесі Ұлттық 
орталыққа жіберіледі; 

5) лейшманиоздың тері түрімен ауырып сауыққан адамдарға бір жыл бойы, 
висцеральды түрімен ауырып сауыққан адамдарға екі жыл бойы серпінді бақылау 
жүргізуді қамтамасыз етеді. Лейшманиозбен ауырып сауыққан адамдарды 
медициналық қарап-тексеру жиілігін жəне зертханалық зерттеуді тағайындауды 
ауырып сауыққан адамның жағдайына байланысты инфекционист-дəрігер қабылдайды. 

75. Денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының 
басшылары лейшманиоздарға қарсы дəрілік заттардың азаймайтын қорының болуын 
қамтамасыз етеді.

76. Лейшманиоз жағдайлары тіркелген жағдайларда аумақтық бөлімше ветеринария 
бойынша жергілікті атқарушы органның бөлімшесімен бірлесіп мынадай санитариялық-
профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) ошақты эпизоотологиялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау;
2) бос жерлерді игеру процесінде лейшманиоз бойынша эпизоотиялық жəне 

эпидемиологиялық жағдайларды бағалау мен болжау;
3) өзінің қызметінде лейшманиоздың эпидемиялық белсенді ошағы аумағында 

болумен байланысты тəуекел топтарының (геологтар, археологтар, құрылысшылар, 
маусымдық жəне вахталық жұмысшылар, шопандар жəне олардың отбасы мүшелері) 
арасында профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру;

4) үлкен құмтышқан колониясы орналасқан аумақты картаға түсіру;
5) жүргізілетін лейшманиозға қарсы іс-шаралардың тиімділігін бағалау;
6) халықта ақпараттандыру. 
77. Филиалдар лейшманиоз жағдайлары тіркелген жағдайда мынадай 

санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 
1) москиттердің түрлік құрамын зерделеу, табиғаттағы жəне елді мекендердегі 

олардың маусымдық кездегі санын, басым түрлерінің фенологиясын, антропофильді 
түрлерінің болуын, олардың биологиясының ерекшеліктерін бақылау;

2) тері лейшманиозының табиғи ошақтарында дезинсекциялау жəне дератизациялау. 
78. Дезинсекциялық іс-шаралар москиттер көбейетін барлық елді мекендерде 

кенттік жəне ін дезинсекциясын қамтиды.
79. Тері лейшманиозы кезінде дератизациялық іс-шаралар эпидемиялық қауіпті 

аумақтарда родентицидті өңдеу жүргізу болып табылады.
80. Өңдеу жүргізу алдында ғимараттардың ауданын анықтайды. Үй-жайларда 

өңдеуге жататын беттердің ауданы өлшенеді.
81. Өңдеуге тұрғын үй-жайлар, сондай-ақ малға арналған қора-жайлар жатады. 

Құрылыс қабырғалары сыртындағы негізінен жерден 50-60 см биіктікте өңделеді.
82. Москиттер генерациясының санына жəне инсектицид əсерінің ұзақтығына 

байланысты бір маусымда 1 өңдеуден 2 өңдеуге дейін ұсынылады. 
83. Кенттік өңдеудің бірінші туры алғашқы генерацияның ұшуына дейін басталады 

(шамамен сəуірдің аяғында, мамырдың басында). Екінші тур шілдеде жүргізіледі 
(зоонозды тері лейшманиозының қоздырғыштары берілетін кезде шешуші рөл 
атқаратын москиттердің екінші генерациясын басуға бағытталған).

84. Табиғи ошақтарда москиттерді жою үшін əрбір елді мекен мен дала қосының 
айналасында 1-3 километр радиуста орналасқан кеміргіштердің барлық індері өңделеді.

85. Індерді дератизациялық өңдеу барлық індердің саңылауын қалдырмай 
препараттарды таратып салу жолымен жүргізіледі. Препаратты дозалау препаратқа 
қоса берілетін дайындаушының нұсқаулығына сəйкес есептеледі.

86. Дератизациялау үшін жіті уытты əсер ететін родентицидтер мен антикоагулянтты 
уытты əсер ететін родентицидтер пайдаланылады.

87. Қармақжем негізі ретінде аттрактанттары (өсімдік майы, қант) бар дəн қоспалары 
(бидай немесе жүгері) қолданылады. Дəннің 100 салмақ бөлігіне аттрактанттарының 
3 салмақ бөлігі қосылады.

88. Тері лейшманиозы кезінде дератизациялық өңдеулер жүргізудің оңтайлы кезеңі 
– мамыр-маусым жəне қазан-қараша айлары.

89. Лейшманиозға қарсы дератизациялық іс-шаралардың тиімділігін бағалау 
өлшемшарттары: 

1) жақсы тиімділік –кеміргіштерден бос алаң 90%-дан астамды құрайды; 
2) қанағаттанарлық тиімділігі – 80-нен 90%-ға дейін; 
3) қанағаттанғысыз тиімділігі – 80%-дан төмен. 
90. Ашық аумақтардың лейшманиозға қарсы дезинсекциялық іс-шаралардың 

тиімділігін бағалау өңдеуден кейін 24-48 сағаттан соң, үй-жайларда – 5-7 күннен соң 
жүргізіледі. Дезинсекциялық өңдеудің қажет етілетін тиімділігі - москиттердің кемінде 
90-95% жойылуы.

91. Кеміргіштердің санын азайту мақсатында індерді механикалық жолмен бұзу 
жүргізіледі. Үлкен құмтышқан колонияларын бұзу бойынша егістік жұмыстарын жылдың 
барлық қарсыз мезгілінде жүргізуге болады. Ерте көктемде, топырақ жұмсақ кезде қажетті 
жер жырту тереңдігі кемінде 50 см (80 см дейін) құрайды. Ең ыстық жəне құрғақ айларда, 
топырақ құрғақ жəне қатты болған кезде орташа жер жырту тереңдігі - 40-45 см шегінде.

92. Колонияларды жырту оның ортасынан басталады жəне одан əрі колонияның 
жиектеріне сағат тілі бойынша айналма қозғалыс жасайды. Бұл ретте міндетті тəртіппен 
жиектегі ін саңылауынан 1,5-2 метр аудан қамтылады. Қамту радиусы - 3 км дейін.

93. Колонияларды жырту құмтышқан колонияларын бұзу үшін қолайсыз, олар 
арналар мен арықтардың жағалауларында, темір жол үйінділерінде, зираттарда, 
сондай-ақ орман қорғау жолақтарында орналасқан.

11-параграф. Қышыманың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға 
қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға 

жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
94. Қышымамен сырқаттанудың алдын алу мақсатында медициналық ұйымдар 

эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша:
1) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

білім беру ұйымдарында тұратын балаларды, мектеп-интернаттардың оқушыларын 
– апта сайын;

2) білім беру ұйымдарына жаңадан келетін жəне əртүрлі себептермен ұзақ уақыттан 
кейін (бір аптадан астам) оларға қайта келетін балаларды;

3) сауықтыру ұйымдарына баратын балаларды;
4) білім беру объектілерінің оқушыларын – демалыстан кейін тоқсан сайын;
5) профилактикалық қарап-тексеру кезінде халықтың декреттелген топтары 

адамдарын;
6) стационарлық науқастарды;
7) судағы спорт түрі, шығыс жекпе-жегі жəне күрестің басқа да түрлері бойынша 

спорт секцияларына баратын адамдарды – спорттық секцияларға бару кезінде жəне 
одан əрі жылына бір рет қышымаға қарап-тексеруді ұйымдастырады жəне жүргізеді.

95. Стационарлық емдеуге келіп түсетін пациенттерді қышымаға медициналық 
қарап-тексеру нəтижелері «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйырығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
сəйкес стационарлық науқастың 003/е нысанды медициналық карталарына тіркеледі. 

96. Қышыма диагнозы қышыма кенесінің болуына зертханалық зерттеулермен 
расталған клиникалық жəне эпидемиологиялық деректердің кешені негізінде қойылады.

97. Ошақты медициналық бақылауды тері-венерологиялық диспансер (кабинет) 
мамандарының бақылауымен медицина қызметкері жүргізеді.

98. Халықтың қышымамен сырқаттану бойынша санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығын қамтамасыз ету мақсатында аумақтық бөлімшелер медициналық 
ұйымдардың мынадай санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыруын 
жəне жүргізуін бақылайды: 

1) науқастың отбасы мүшелері медициналық қарап-тексеру жəне бір күндік 
профилактикалық емдеу;

2) ұйымдастырылған ұжымда байланыста болғандарды күнтізбелік қырық бес күн 
бойы медициналық қарап-тексеру (алғашқы күнтізбелік он күнде күн сайын, одан əрі 
– əр күнтізбелік он күнде бір рет);

3) стационарда емдеу кезінде қышымамен ауыратын науқасты жеке палатаға 
немесе боксқа оқшаулау;

4) үй жағдайларында науқасқа отбасының мүшелері пайдаланатыннан басқа бөлек 
төсек жəне жеке пайдаланатын заттар (іш киім, орамал, ойыншықтар) бөлу;

5) медициналық ұйымдарда жəне білім беру объектілерінде медицина қызметкері, 
үй ошақтарында – науқасты күтетін адам немесе науқастың өзі жүргізетін ағымдық 
дезинфекциялау;

6) скабиозорларда, стационарларда, мектеп-интернаттардың, сəбилер үйлерінің, 
балалар үйлерінің изоляторларында, сондай-ақ қышымамен ауыратын науқастар үйде 
емделетін үй ошақтарында ағымдық дезинфекциялау;

7) іш киімдерді жəне төсек жабдықтарын соданың 1 – 2 % ерітіндісінде немесе 
кез келген жуғыш ұнтақпен қайнаған сəтінен бастап он минут бойы қайнату арқылы 
зарарсыздандыру; 

8) үй-жайды күн сайын, ал балалар ұжымдарында 1 – 2 %-дық сабын-содалы ыстық 
ерітіндімен күніне екі-үш рет ылғалды жинау;

9) жинау материалын қолданылғаннан кейін қайнату немесе дезинфекциялау 
ерітіндісіне салу;

10) аяқкиімді дезинфекциялау құралымен, жиһазды, жабдықтар заттарын 1 – 2 
%-дық сабын-содалы ерітіндімен сүрту арқылы, жұмсақ жиһазды жəне заттарды 
инсектицидтермен өңдеу.

99. Науқас емдеуге жатқызылғаннан кейін немесе амбулаториялық емдеу 
аяқталғаннан кейін қышыма ошақтарында филиалдар қорытынды дезинфекциялауды 
жүргізеді, ол мыналарды: 

1) ошақта науқаспен байланыста болған адамдарды санитариялық өңдеуді;
2) киімдерді, төсек жабдықтарын, жабдықтар жəне үй-жай заттарын 

дезинсекциялауды қамтиды.
100. Қорытынды дезинфекциялаудың барлық іс-шаралары бір уақытта орындалады, 

байланыста болғандар санитариялық өткізгіште санитариялық өңдеуден өтеді.
101. Науқастың төсек жабдықтарын, киімін, жұмсақ ойыншықтар мен науқастың 

заттарымен жанасқан басқа да заттарды клеенка қаптарға қаптамалайды жəне 
зарарсыздандыру үшін дезинфекциялау камерасына жібереді.

102. Аумақтық бөлімшелер қышымамен сырқаттанудың алдын алу үшін мынадай 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді: 

1) халықтың декреттелген тобы ішінен қышымамен ауыратын науқастардың, сондай-
ақ алдын ала жəне мерзімдік медициналық қарап-тексеруден өтпеген адамдардың 
жұмыстан шеттелуін бақылау;

2) ұйымдастырылған ұжымдардағы жəне тұрғылықты жері бойынша əрбір жағдайды 
жəне ошақты эпидемиологиялық тергеп-тексеру жүргізу.

12-параграф. Дерматомикоздардың алдын алу бойынша санитариялық-
эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды 

ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар

103. Дерматомикоздармен сырқаттанудың алдын алу мақсатында тері-
венерологиялық диспансерлер (кабинет, бөлімше), дерматология жəне жыныс жолдары 
арқылы берілетін аурулардың профилактикасы орталықтары мынадай іс-шараларды 
ұйымдастырады жəне жүргізеді:

1) дерматомикоздармен ауыратын науқастарды есепке алу, тіркеу, диагностикалау, 
емдеу;

2) ошақта байланыста болған адамдарды медициналық бақылау (бір ай бойы ап-
тасына бір рет жиілікпен);

3) балалар ұжымдарынан, жатақханалардан, əлеуметтік жағдайы төмен отбасы-
лардан теріде көптеген ошақтары бар немесе бастың шаш бөлігін зақымдаған дер-
матомикоздармен ауыратын науқастарды, отбасында науқас баланы қарайтын адам 
болмаған кезде, дерматологтың немесе эпидемиологтың қажетті дезинфекциялау 
режимі туралы нұсқауларын орындамаған кезде науқастарды уақтылы емдеуге жатқызу;

4) дерматомикоздармен ауыратын науқастарды он-он бес күн аралықпен екі рет 
зертханалық бақылау зерттеулерін жүргізе отырып, емдегеннен кейін бір ай бойы 
серпінді бақылау;

5) грибокты патологиялық материалды зертханалық диагностикалау;
6) дерматомикоздар ошақтарында ағымдық дезинфекциялауды ұйымдастыру;
7) білім беру объектілерінде балаларды медициналық қарап-тексеруді жүргізуге 

қатысу;
8) дерматомикоздармен ауыратын науқастарды жəне халықтың декреттелген 

тобын гигиеналық оқыту.
104. Дерматомикоздарға медициналық қарап-тексеруге жататын адамдар тізбесі 

осы Санитариялық қағидалардың 95-тармағынмен анықталған.

105. Халықтың дерматомикоздармен сырқаттану бойынша санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету мақсатында аумақтық бөлімшелер 
медициналық ұйымдардың мынадай санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды 
ұйымдастыруын жəне жүргізуін бақылайды:

1) қарап-тексеру кабинетінде (қабылдау бөлімінде) əр науқасты тексергеннен кейін 
барлық заттарды, оның ішінде науқас жанасқан заттарды грибок аурулары кезіндегі 
өңдеу режимдері бойынша дезинфекциялық өңдеу;

2) одан əрі заттарды науқас ауруханадан шыққанға дейін киім ілгіштерде немесе 
стеллаждарда қаптарда сақтай отырып, науқас стационарға түскенде оның киімі жəне 
басқа да жеке заттарын камералық дезинфекциялау;

3) науқастың пайдаланған киім-кешегін (төсек жабдықтары, іш киім, сүлгі, шұлық, 
носки), сондай-ақ персоналдың халаттары мен сүлгілерін кір киімдерге арналған жеке 
оқшауланған үй-жайдағы арнайы сыйымдылыққа (бакқа (целлофан,клеенка қапқа) 
жинау, зарарсыздандыру жəне жуу үшін аурухананың кір жуатын орнына тапсыру. Осы 
жұмыс кезінде персонал əр қолданылғаннан кейін дезинфекциялауға жататын екінші 
халат, резеңке қолғап жəне дəкеден жасалған таңғыш немесе респиратор киеді. Төсек 
жабдықтарын тасымалдауға арналған қаптарды зарарсыздандыру жəне жуу тəртібі 
төсек жабдықтарын зарарсыздандырудағыдай болады;

4) қабылдау бөлімінде науқастарды жуындыруға арналған жөкені əрбір 
пайдаланғаннан кейін қайнату арқылы немесе дезинфекциялау ерітіндісімен 
зарарсыздандыру жəне таза жөкелерге арналған таңбаланған ыдыста сақтау, əрбір 
науқас шомылғаннан кейін ваннаны дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен 
зарарсыздандыру;

5) науқас балалардың тек жеңіл жуылатын жəне зарарсыздандырылатын (пласт-
масса, резеңке) ойыншықтарды ғана пайдалануы;

6) пайдаланылған таңып-байлау материалдарын (дəке, мақта, дəке тампондары, 
сулықтар), сондай-ақ грибокты патологиялық материалды (шаш, тырнақ сынықтары, 
тері қабыршағы) жинау, қауіпсіз кəдеге жарату қораптарында алдын ала 
зарарсыздандырмай кəдеге жарату;

7) патологиялық материал бар зат шыныларды пайдаланылғаннан кейін
он бес минут бойы 1 %-дық сабын-содалы ерітіндіде қайнату немесе дезинфекциялау 

ерітіндісіне салу арқылы зарарсыздандыру;
8) құрал-саймандық жəне жұмыс үстелдерін ауысым соңында дезинфекциялау 

ерітіндісіне малынған шүберекпен сүрту;
9) əрбір ауысымнан кейін үй-жай мен жиһазды (оның ішінде кушеткалар, 

медициналық шкафтардың сөрелерін) сабынмен, содамен жəне жуу құралдарымен 
ылғалды жинау;

10) рентген (ультрадыбыстық диагностикалау) кабинеттеріндегі бастың астына 
қоятын жастықтарды дезинфекциялау құралдары ерітіндісімен зарарсыздандырылатын 
тыстармен қаптау;

11) жинау мүкəммалы қайнату арқылы немесе дезинфекциялау ерітіндісімен 
зарарсыздандыру;

12) төсек жабдықтарын (жастықтар, матрастар, көрпелер) əр науқас ауруханадан 
шығарылғаннан кейін дезинфекциялау камерасында зарарсыздандыру;

13) науқастың зарарсыздандырудан өтпеген заттарын оның туыстарына беруге 
жол берілмеу;

14) эпидемиологиялық қауіпсіздік қамтамасыз етілген жағдайда бір рет 
қолданылатын медициналық жəне зертханалық құрал-сайманды алдын ала 
зарарсыздандырмай, контейнерге салып қауіпсіз кəдеге жарату.

106. Аумақтық бөлімшелер дерматомикоздармен сырқаттанудың алдын алу 
үшін мынадай санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне 
жүргізеді:

1) дерматомикоздар ошақтарында, оның ішінде ұйымдастырылған ұжымдарда ауру 
жағдайлары тіркелген кезде эпидемиологиялық зерттеп-қарау;

2) медициналық ұйымдардың дерматомикозбен ауыратын науқастарға шұғыл ха-
барламаны уақтылы беруін, науқасты емдеуге жатқызылуын, анықталған адамдардың 
медициналық қарап-тексеруден өткізілуін жəне толық қамтылуын бақылау;

3) ошақты дезинфекциялау сапасын бақылауды;
4) жануарлардағы дерматомикоз ошақтарын санациялау бойынша қажетті шаралар 

қолдану үшін жануарлардан адамдарға жұққан барлық жағдайлар туралы ветеринария 
бойынша жергілікті атқарушы органның бөлімшесіне хабарлау. 

107. Медициналық ұйымдарда, білім беру объектілерінде дезинфекциялауды 
медицина қызметкері, үй ошақтарында – науқасты күтетін адам немесе науқастың 
өзі жүргізеді.

108. Дерматомикоздар кезінде үй ошақтарында ағымдық дезинфекциялауды 
жүргізу тəртібі:

1) үй-жай жəне тұрмыстық заттар дезинфекциялау құралымен сүртіледі немесе 
ылғалдандырылады;

2) науқастарды күту заттары дезинфекциялау ерітіндісіне салынады
немесе дезинфекциялау ерітіндісімен мұқият сүртіледі, дезинфекциялау 

аяқталғаннан кейін сумен мұқият жуылады;
3) киім-кешек (төсек, іш киім), сүлгі, орамал, халаттар, шұлық, колготкалар, таңып-

байлау материалдары дезинфекциялау ерітінділеріне салынады, дезинфекциялаудан 
кейін киім-кешек жуылады жəне шайылады;

4) аяқкиімнің ішкі беті дезинфекциялау құралдарымен толық ылғалданғанға дейін 
өңделеді жəне полиэтилен пакетке екі тəулікке салынады, содан кейін алынады жəне 
препараттың иісі кеткенге дейін он сағат бойы желдетіледі.

109. Науқас емдеуге жатқызылғаннан кейін немесе амбулаториялық ем-
деу аяқталғаннан кейін дерматомикоз ошақтарында филиалдар қорытынды 
дезинфекциялауды ұйымдастырады жəне жүргізеді. 

110. Үйде ем алатын науқас балалар толық сауыққанға дейін моншаларға, 
бассейндерге жəне шаштараздарға жіберілмейді. Білім беру объектілеріне баруға 
емдеу курсы жүргізілгеннен кейін жəне зертханалық зерттеп-қараудың теріс 
нəтижелерін алғаннан кейін жол беріледі.

111. Грибок аурулары ошағында байланыста болған балалар тиісті зерттеп-
қараусыз ұйымдастырылған ұжымдарға қабылданбайды немесе бір топтан екінші 
топқа ауыстырылмайды. 

13-параграф. Педикулездің алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға 
қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
112. Педикулездің алдын алу мақсатында эпидемиологиялық жəне клиникалық 

көрсетімдер бойынша медициналық ұйымдар мына адамдарды:
1) балалар үйлерінде, сəбилер үйлерінде тұратын балаларды, мектеп-

интернаттардың оқущшыларын - апта сайын;
2) мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жаңадан қабылданатын немесе ұзақ 

(бір аптадан астам) болмағаннан кейін қайта келген балаларды, сондай-ақ айына 
бір рет іріктеп;

3) оқыту-сауықтыру ұйымдарына, лагерьлерге баратын балаларды – барар алдында 
тұрғылықты мекенжайы бойынша емханада, ал демалыс орындарында – жуынар 
алдында апта сайын жəне оралуға күнтізбелік 1- 2 күн қалғанда;

4) орта, техникалық жəне кəсіптік білім беретін ұйымдардың оқушыларын – тоқсан 
сайын демалыстардан кейін жəне ай сайын іріктеп (4 – 5 топ), сондай-ақ оқу жылы 
аяқталар алдында;

5) əлеуметтік қамсыздандыру жүйесі ұйымдарындағы адамдарды - айына 2 рет;
6) серпінді бақылаудан немесе профилактикалық қарап-тексеруден өтетін 

адамдарды;
7) түнде болу пункттеріне жəне тергеу изоляторларына түсетін адамдарды;
8) стационарлық емдеуге түсетін пациенттерді педикулезге қарап-тексеруді 

ұйымдастырады жəне жүргізеді.
113. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

білім беру ұйымдарының, мектепке дейінгі ұйымдардың, орта, техникалық жəне кəсіптік 
білім беретін ұйымдардың, медициналық ұйымдардың медицина қызметкерлері 
медициналық көмек көрсету жəне профилактикалық қарап-тексеру жүргізу кезінде 
педикулезі бар адамдарды белсенді түрде анықтауды жүзеге асырады. Педикулез 
негізгі ауруға байланысты емдеуге жатқызудан бас тартуға себеп болып табылмайды.

114. Барлық ұйымдастырылған балалар ұжымдарында педикулездің пайда 
болуының жəне таралуының алдын алуға бағытталған педикулезге қарсы іс-шаралар 
кешені қамтамасыз етіледі.

115. Педикулез бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету мақсатында аумақтық бөлімшелер мынадай санитариялық-
эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастырады жəне жүргізеді:

1) білім беру объектілерінде үш жəне одан көп педикулез жағдайлары анықталған 
кезде ошақты эпидемиологиялық зерттеп-қарау жүргізіледі;

2) педикулезбен зақымданған балалар мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жəне 
мектептерге қабылданбайды. Оларды медицина қызметкері ұжымға санитариялық-
эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шаралар кешені 
аяқталғаннан кейін жібереді;

3) медициналық ұйымдарда (стационарларда), санаторийлерде, балалар үйлерінде, 
сəбилер үйлерінде, мектеп-интернаттарда, қала сыртындағы балалар ұйымдарында 
бас педикулезы бар адамдарға өңдеуді сол ұйымның медицина персоналы жүргізеді;

4) төсек жабдықтарын, киімді жəне іш киімді зарарсыздандыру дезинфекциялық 
камераларда жүргізіледі. 

116. Педикулез ошақтарында қорытынды дезинфекциялауды филиалдар 
ұйымдастырады жəне жүргізеді.

117. Педикулез ошағын бақылау мерзімі – ошақта педикулезді күнтізбелік 10 күнде 
1 рет қарап-тексеру арқылы 1 ай. Зерттеп-қараудың 3 реттік теріс нəтижесі болғанда 
ошақты санацияланған деп санау керек. Ошақтарды санациялауды бақылауды 
аумақтық бөлімшелер жүргізеді. Педикулездің үй ошақтарын санациялауды халық 
өз күшімен жүргізеді.

118. Педикулезбен зақымданған балаларды ұйымдастырылған ұйымдардан 
шеттету кезінде медицина қызметкерлері немесе əкімшілік ата-аналарды хабардар 
етеді жəне өңдеу бойынша оларға ұсынымдар береді. 

119. Педикулездің алдын алу мақсатында ұйымдастырылған балалар ұжымдары 
мынадай санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырады жəне 
жүргізеді: 

1) педикулезге медициналық қарап-тексеру;
2) балалардың жеке гигиена қағидаларын сақтауы үшін жағдайды қамтамасыз ету;
3) үй-жайларды ылғалды жинау жəне дезинфекциялау, жинау мүккəмалын таңбалау;
4) ата-аналар мен балалар арасында педикулездің алдын алу бойынша түсіндіру 

жұмысын жүргізу.
120. Педикулезге қарап-тексеру жүргізу үшін жақсы жарықтандырылған жұмыс 

орны, лупа болуы қажет. Басты қарап-тексеру кезінде самай-желке тұстарына, киімді 
жəне іш киімді қарап-тексеру кезінде киімнің тігістеріне, бүкпелеріне, жағаларына жəне 
белдіктерге ерекше назар аудару керек. 

121. Педикулезге қарап-тексеру нəтижелері медициналық құжаттарда тіркеледі. 
Қарап-тексеру кезінде дамудың кез келген сатысындағы тіршілікке қабілетті жəне 
тіршілікке қабілетсіз биттер (жұмыртқа-сірке, дернəсіл, ересек жəндік) анықталған 
адамдар есепке алынуға жатады.

«Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-
эпидемияға қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды 

ұйымдастыруға жəне жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына қосымша 

Кене энцефалитінің табиғи ошақтарында орналасқан аумақтардың тізбесі

1. Алматы облысы:
1) Талғар ауданы;
2) Еңбекшіқазақ ауданы;
3) Қарасай ауданы;
4) Райымбек ауданы;
5) Алакөл ауданы;
6) Ақсу ауданы;
7) Сарқант ауданы;
8) Кербұлақ ауданы;
9) Ескелді ауданы;
10) Ұйғыр ауданы;
11) Талдықорған, Текелі қалаларының айналасы.
2. Шығыс Қазақстан облысы:
1) Глубокое ауданы;
2) Зырян ауданы;
3) Катон-Қарағай ауданы;
4) Көкпекті ауданы;
5) Ұлан ауданы;
6) Шемонаиха ауданы;
7) Өскемен, Риддер қалаларының айналасы;
3. Алматы қаласы (айналасы).
4. Ақмола облысы:
1) Сандықтау ауданы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
5 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16991 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 наурыз           №52/НҚ         Астана қаласы

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің 
және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның 

аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту 

туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 7-1-бабының 7) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің 
жəне ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін, 
қорғалуын жəне қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етудің мониторингін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің міндетін атқарушысының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 66 бұйрығының 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13178 болып тіркелген, «Əділет» Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 10 наурызда 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Ақпараттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа жəне 

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

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

4) осы бұйрық ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Б.АТАМҚҰЛОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
______________ К. Мəсімов
2018 жылғы 21 мамыр 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2018 жылғы 28 наурыздағы №52/НҚ бұйрығымен бекітілген

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің 

ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағида) 
«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 7-1-бабының 7) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:
1) ақпараттандыру объектілері – электрондық ақпараттық ресурстар, бағдарламалық 

қамтылым жəне ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым;
2) ақпараттандыру объектілерінің иеленушісі – ақпараттандыру объектілерінің 

меншік иесі заңда немесе келісімде айқындалған шектерде жəне тəртіппен 
ақпараттандыру объектілерін иелену жəне пайдалану құқықтарын берген субъект;

3) ақпараттандыру объектісінің осалдығы – бағдарламалық қамтылымда жұмыс 
қабілеттілігін бұзуға немесе белгіленген рұқсаттардан тыс қандай болсын заңсыз іс-
əрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтылымдағы кемшілік;

4) ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық плат-
формасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талап-
тарына сəйкестікке аттестаттау (бұдан əрі – аттестаттау) – аттестаттау объектілерінің 
қорғалуының жай-күйін, сондай-ақ олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына 
сəйкестігін айқындау жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар;

5) ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық құжаттама – ақпараттандыру 
объектілерінің жəне (немесе) ұйымның АҚ қамтамасыз ету процестеріне қатысты са-
ясатты, қағидаларды, қорғау шараларын белгілейтін құжаттама;

6) ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларды жүйесін басқару агенті – оқиғаларды жинау 
үшін белсенді серверлік, желілік жəне (немесе) мамандандырылған жабдыққа орна-
тылатын бағдарламалық қамтылым;

7) ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын басқару жүйесі – ақпараттандыру объектілері 
оқиғаларын тіркеу журналын талдау жəне жинау жолымен ақпараттық қауіпсіздік оқыс 
оқиғаларын жəне ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын анықтауды автоматтандыруға 
арналған бағдарламалық қамтылым немесе аппараттық-бағдарламалық кешен;

8) ақпараттық қауіпсіздік оқиғасы – ақпараттандыру объектілерінің қазіргі бар 
қауіпсіздік саясатын ықтимал бұзу туралы не ақпараттандыру объектілерінің 
қауіпсіздігіне қатысы болуы мүмкін, бұрын белгісіз болған жағдай туралы 
куəландыратын жай-күйі;

9) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы (бұдан əрі – АҚЖО) – электрондық 
ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді, телекоммуникация желілері мен 
ақпараттандырудың басқа да объектілерін қорғау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;

10) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасы – ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің жұмысында жекелей не-
месе сериялы түрде туындайтын, олардың тиiсiнше жұмыс iстеуiне қатер төндiретiн 
жəне (немесе) электрондық ақпараттық ресурстарды заңсыз алу, көшiрмесін түсіріп алу, 
тарату, түрлендiру, жою немесе бұғаттау үшiн жағдай жасайтын іркілістер;

11) Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығы (бұдан əрі – АҚҰҮО) – 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік техникалық 
қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының 
құрылымдық бөлімшесі;

12) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері 
(бұдан əрі – АКИАМО) – жұмыс істеуінің бұзылуы немесе тоқтауы əлеуметтік 
жəне (немесе) техногендік сипаттағы төтенше жағдайға немесе Қазақстан 
Республикасының қорғанысы, қауіпсіздігі, халықаралық қатынастары, экономикасы, 
жекелеген шаруашылық салалары, инфрақұрылымы үшін немесе тиісті аумақта 
тұратын халықтың тыныс-тіршілігі үшін айтарлықтай теріс салдарларға əкеп соғатын 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның, оның ішінде «электрондық үкіметтің» 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының объектілері;

13) мемлекеттік техникалық қызмет (бұдан əрі – «МТҚ» РМК) – Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорын;

14) оқиғаларды журналдау – ақпараттандыру объектісімен болып жатқан 
бағдарламалық немесе аппараттық оқиғалар туралы ақпаратты оқиғаларды тіркеу 
журналына жазу процесі;

15) оқиғалардың тіркеу журналдарын жинаудың бірыңғай жүйесі - ақпараттандыру 
объектілері оқиғаларын тіркеу журналдарының орталықтандырылған жинағын, олардың 
сақталуын жəне одан əрі ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын басқару жүйесіне беруді 
қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешен;

16) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілері (бұдан əрі – ЭҮ АО) 
– мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар, мемлекеттік органдардың 
бағдарламалық қамтылымы жəне «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымы, оның ішінде мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерімен интеграцияланатын немесе мемлекеттік электрондық ақпараттық ресур-
старды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер;

17) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мониторингі (бұдан əрі – АҚҚМ) – ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс 
оқиғалары мен қауіптерін анықтау мақсатында «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 
объектілеріне бақылау жүргізу, сондай-ақ оларды жою мен алдын алу бойынша ша-
ралар қолдану; 

18) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді мониторингілеу жүйесі – ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гияларды қауіпсіз пайдалануды бақылайтын, соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік 
оқиғаларына мониторинг жүргізу жəне ақпараттық қауіпсіздікті бұзу оқиғаларына жауап 
беретін ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар;

19) «электрондық үкіметтің» архитектуралық порталы – сыныптауышқа сəйкес 
«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілері туралы мəліметтерді тіркеуді 
жүзеге асыруға, есепке алуға, сақтауға жəне бір жүйеге келтіруге жəне ақпараттандыру 
саласында мониторингілеу, талдау жəне жоспарлау үшін мемлекеттік органдардың 
одан əрі пайдалануына арналған ақпараттық жүйе.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Заңға сəйкес қолданылады.
3. АҚҚМ-ды «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мониторингілеу жүйесі арқылы «МТҚ» РМК жүргізеді.
4. Өнеркəсіптік пайдалануға берілген «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 

объектілері АҚҚМ объектілеріне жатады, мыналардан басқа:
- мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық 

ресурстар;
- АҚҚМ объектілерімен интеграцияланбаған Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілері.
2-тарау. «Электрондық үкімет» ақпараттық объектілерінің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу тəртібі
5. «МТҚ» РМК АҚҚМ жүргізу үшін бастапқы ақпарат ретінде «электрондық үкімет» 

архитектуралық порталынан АҚҚМ объектісі туралы мəліметтерді, сондай-ақ сервистік 
бағдарламалық өнімнің, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасының, мемлекеттік органның интернет-ресурсының жəне ақпараттық 
жүйенің ақпараттық қауіпсіздік жəне АҚ бойынша аттестаттау талаптарына сəйкестігін 
сынау кезеңдерінен алынған мəліметтерді қолданады, оның ішінде:

1) бағдарламалық жəне техникалық құралдар тізбесін;
2) телекоммуникация желілерінің схемаларын;
3) бастапқы кодтардың жəне/немесе бағдарламалық құралдар файлдарының 

бақылау жиынтықтарын;
4) деректер базасының құрылымын қосқанда АҚ бойынша аттестаттау жəне АҚ 

бойынша сынақ жүргізу кезеңінде алынған мəліметтерді қолданады. 
6. АҚҚМ объектісінің меншік иесі немесе иеленушісі оны өнеркəсіптік пайдалануға 

енгізген немесе одан шығарған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде «МТҚ» РМК-ні 
АҚҚМ объектісін өнеркəсіптік пайдалануға енгізу туралы немесе одан шығару туралы 
хабарлайды жəне «электрондық үкіметтің» ақпараттандырудың осы объектісі туралы 
мəліметті осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ақпарат жолдайды 
(бұдан əрі – Мəліметтер).

7. «МТҚ» РМК АҚҚМ жүргізу бойынша кесте əзірлейді жəне оны Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – ҚР ҰҚК) жəне АҚҚМ 
объектісінің меншік иесі немесе иеленушісімен келіседі. 

8. «МТҚ» РМК АҚҚМ жүргізу шеңберінде мыналарды іске асырады:
1) АҚ-ның оқыс оқиғаларының пайда болуына мемлекеттік органдардың АҚҚМ 

объектілері жағдайын қадағалау мыналарды қамтиды: 
«МТҚ» РМК АҚ оқиғаларын басқару жүйесіне беру үшін оқиғаларды тіркеу 

журналының тізбесін анықтау мақсатында мемлекеттік органдардың (бұдан əрі – МО) 
ақпараттандыру объектілерін талдау;

МО ақпараттандыру объектісінің меншік иесі мен иеленушісінің оқиғаларды тіркеу 
журналын жинаудың бірыңғай жүйесіне жəне қажеттілік туындаса МО ақпараттандыру 
объектісінің меншік иесі немесе иеленушісінің өзге ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылым объектілеріне АҚ оқиғаларын басқару жүйелерінің агентін орнату;

«МТҚ» РМК АҚ оқиғаларын басқару жүйесінде МО ақпараттандыру объектілерінің 
оқиғаларды тіркеу журналын жинау, оларды өңдеу жəне АҚ оқиғалары мен АҚ оқыс 
оқиғаларын анықтау мақсатында талдау;

МО ақпаратандыру объектілерінде анықталған АҚ оқыс оқиғалары мен АҚ 
оқиғаларын бастапқы талдау;

Анықталған АҚ оқиғалары мен АҚ оқыс оқиғалары жайлы МО ақпараттандыру 
объектісінің меншік иесі мен иеленушісін АҚ оқиғасы, АҚ оқыс оқиғаны анықталған 
сəттен бастап 30 минут ішінде, ҚР ҰҚК – 24 сағат ішінде хабардар ету.

МО ақпараттандыру объектісінің меншік иесі мен иеленушісіне АҚ оқыс 
оқиғаларының таралуын тоқтата тұру бойынша бастапқы ұсыныстар беру;

АҚ оқыс оқиғаларына ден қою шеңберінде қажет болған жағдайда, МО 
ақпараттандыру объектілері орналасқан жерге «МТҚ» РМК қызметкерін жіберу 
(қажеттілік ҚР ҰҚК немесе «МТҚ» РМК-мен өз бетінше анықталады);

МО ақпараттандыру объектілерінде анықталған АҚ оқыс оқиғаларын талдау;
«МТҚ» РМК оқыс оқиға талдауын аяқтаған сəттен бастап 48 сағат ішінде МО 

ақпараттандыру объектісінің меншік иесі немесе иеленушісіне АҚ оқыс оқиғаларын 
жою жəне оларды одан əрі алдын алу бойынша ұсынымдар беру;

АҚ оқыс оқиғаларын жою одан əрі алдын алу бойынша ұсынымдар берілген 
сəттен бастап МО ақпараттандыру объектісінің меншік иесі немесе иеленушісінің 
48 сағат ішінде АҚ оқыс оқиғаларын жоймауы туралы ҚР ҰҚК-ні жəне Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігін (бұдан əрі – ҚР 
ҚАӨМ) хабардар ету.

2) АҚҚМ объектілерінің қорғалу жағдайын қадағалау мыналарды қамтиды:
АҚҚМ бойынша жұмыс жүргізу кестесіне сəйкес осалдықтар табуға АҚҚМ 

объектілерін зерттеп-қарау (бұдан əрі – осалдықтарға зерттеп-қарау);
АҚҚМ объектілерінің меншік иесі немесе иеленушісіне осалдықтарға зерттеп-

қарау бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күн ішінде АҚҚМ объектілерін 
осалдықтарға зерттеп-қарау нəтижелерін жəне осалдықтарды жою бойынша 
ұсынымдар беру;

осалдықтарға зерттеп-қарау шеңберінде анықталған АҚҚМ объектілерінің 
осалдықтарын жою мəселесі бойынша АҚҚМ объектілерінің осалдықтарын жою 
мəселесі бойынша АҚҚМ объектілерінің меншік иесі немесе иеленушісіне консуль-
тация беру;

3) АҚҚМ объектілерін АҚ-ны қамтамасыз ету бойынша техникалық жəне 
ұйымдастыру іс-шараларын толық жəне сапалы іске асырылуын қадағалау мына-
ларды қамтиды:

АҚҚМ объектісін осы Қағидаларға 2-қосымшада келтірген АҚҚМ бойынша жұмыс 
жүргізу кестесіне сəйкес ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық құжаттама (бұдан 
əрі – АҚ жөніндегі ТҚ) талаптарын орындау бөлігінде зерттеп-қарау;

АҚҚМ меншік иесі мен иеленушісіне аталған зерттеп-қарау аяқтанған күннен баспат 
10 жұмыс күні ішінде АҚ жөніндегі ТҚ талаптарын орындау бөлігінде АҚҚМ объектісін 
зерттеп-қарау нəтижелерін жəне анықтылған АҚ жөніндегі ТҚ бұзушылықтарын жою 
бойынша ұсыным ұсыну.

4) АҚҚМ объектілерінің функционалдығы жəне жұмыс істеу шарттарының 
өзгермеушілігін қадағалау мыналарды қамтиды:

АҚҚМ бойынша жұмыс жүргізу кестесіне сəйкес АҚҚМ объектісінің фунционалдығы 
жəне жұмыс істеу шарттарының өзгеруін (бұдан əрі – АҚҚМ объектілерінің өзгеруі) 
анықтау бойынша ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шараларды жүргізу;

АҚҚМ объектілерінің анықталған өзгерістерін есептеу;
АҚҚМ объектілерінің анықталған өзгерістерін талдау;
ҚР ҰҚК-не жəне АҚҚМ объектісінің меншік иесі мен иеленушісіне АҚҚМ объектісінің 

өзгерісі анықталған сəттен бастап 10 жұмыс күні ішінде АҚҚМ объектісінің өзгерісін 
талдау нəтижесін ұсынады.

9. АҚҚМ объектісінің меншік иесі мен иеленушісі «МТҚ» РМК-ға АҚҚМ бойынша 
жұмыстар жүргізу үшін, жағдайлар жасайды, оған мыналар кіреді:

АҚҚМ объектілеріне, АҚҚМ объектісі меншік иесінің немесе иеленушісінің 
оқиғаларды тіркеу журналдарын жинаудың бірыңғай жүйесіне АҚҚМ объектісінің меншік 
иесі немесе иеленушісі қызметкерлерінің сүйемелдерімен «МТҚ» РМК қызметкерлеріне 
тəулік бойы физикалық қолжетімділік;

«МТҚ» РМК қызметкерлеріне АҚҚМ объектісіне тəулік бойы желілік қолжетімділік 
болатындай тегін негізде екі жұмыс орын;

АҚҚМ объектісі меншік иесі немесе иеленушісінің оқиғаларды тіркеу журналдарын 
жинаудың бірыңғай жүйесіне шектеусіз барлық операцияларды орындай алатындай 
«МТҚ» РМК-ға желілік қолжетімділік.

(Соңы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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10. МО ақпараттандыру объектілерінің меншік иесі немесе иеленушісі МО 
ақпараттандыру объектілерінің жағдайына «МТҚ» РМК АҚ-ның оқыс оқиғаларының 
пайда болуына қадағалау жүргізу кезінде:

осы Қағидаларға 3-қосымшада келтірілген «электрондық үкімет» ақпараттандыру 
объектілерінің оқиғаларын тіркеу журналдары жазбаларының типтері жəне фор-
маттарына сəйкес МО ақпараттандыру объектісінің оқиғаларының журналдануын 
ұйымдастырады;

МО ақпараттандыру объектілерінің меншік иесі немесе иеленушісінің оқиғаларды 
тіркеу журналдарын жинаудың біріңғай жүйесіне МО ақпараттандыру объектісінің 
оқиғаларын тіркеу журналын беруді ұйымдастырады;

МО ақпараттандыру объектісінің оқиғаларының журналдануына өзгерістер енгізу 
бойынша жоспарланған жұмыстар бойынша өзгерістер енгізгенге дейін 5 жұмыс күн 
бұрын «МТҚ» РМК-ны хабардар етеді;

«МТҚ» РМК АҚ оқиғаларын басқару жүйесіне ақпараттандыру объектісінің меншік 
иесі немесе иеленушісінің оқиғаларды тіркеу журналдарын жинаудың бірынғай 
жүйесінен МО ақпараттандыру объектісінің оқиғаларды тіркеу журналын беру үшін 
«МТҚ» РМК-мен келісілген жағдайлар жасайды;

«МТҚ» РМК-ні МО ақпараттандыру объектісінде өзі анықталған АҚ оқиғаны туралы 
ол анықталған сəттен бастап 15 минут ішінде хабардар етеді;

«МТҚ» РМК-ға осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша МО (бұдан 
əрі – Деректер тізбесі) ақпараттандыру объектісінде анықталған АҚ-ның оқыс оқиғасы 
туралы деректер тізбесін АҚ-ның оқыс оқиғасы анықталған сəттен бастап 24 сағат 
ішінде ұсынады.

11. «МТҚ» РМК АҚҚМ объектілері қорғалуы жағдайда қадағалау жүргізген кезде 
АҚҚМ объектілерінің меншік иесі немесе иеленушісі:

осалдықтарды табуға зерттеп-қарау нəтижелерін алған күннен бастап 1 айдың 
ішінде АҚҚМ объектісінің осалдықтарын жою үшін қабылданған шаралар туралы 
ақпаратты «МТҚ» РМК-ға жолдайды;

АҚҚМ объектісінің осалдығы жойылмаған жағдайда осы Қағидаларға 5-Қосымшаға 
сəйкес осалдықпен санаттардың біреуіне жатқызады (өндірістік қажеттілік, нолдік күннің 
осалдығы, алдамшы іске қосылу) жəне қажетті қимылтарды жүргізеді.

«МТҚ» РМК-ға осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «электрондық 
үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің осалдығы туралы деректер тізбесін АҚҚМ 
объектісінің осалдығы анықталған сəттен бастап 24 сағат ішінде 6-қосымшаға сəйкес 
ұсынады.

12. «МТҚ» РМК АҚҚМ объектілерін АҚ қамтамасыз ету бойынша техникалық жəне 
ұйымдастыру іс-шараларының толығымен жəне сапалы іске асырылуына қадағалау 
жүргізген кезде АҚҚМ объектісінің меншік иесі мен иеленушісі АҚҚМ объектілерінің 
АҚ жөніндегі ТҚ талаптарын орындауға зерттеп-қарау нəтижесін алған күннен бастап, 
бір ай ішінде «МТҚ» РМК-ға анықталған АҚ жөніндегі ТҚ бұзушылықтарына қатысты 
қабылданған шаралар туралы ақпарат ұсынады.

13. АҚҚМ объектісің өзгерісін талдау үшін мəліметтер жеткіліксіз болған жағдайда 
«МТҚ» РМК жұмыс істеу жəне функционалдылығы шарттарының өзгермеуі қадағалау 
кезінде АҚҚМ объектісі туралы қосымша мəліметтерді сұратуға құқылы. АҚҚМ 
объектісінің меншік иесі немесе иеленушісі «МТҚ» РМК-дан сұраныс алған күннен 
бастап 3 жұмыс күні ішінде АҚҚМ объектісі туралы қосымша мəліметтер сұратады.

14. АҚҚМ объектілерінің тізбесін қалып тастыру мақсатында «МТҚ» РМК 
«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілері туралы мəліметті осы Қағидаға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сұратады. АҚҚМ объектісінің меншік иесі не-
месе иеленушісі «МТҚ» РМК-дан сұраныс алған сəттен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
АҚҚМ объектісі туралы сұратылатын мəліметтерді электронды формада «МТҚ» 
РМК-ға ұсынады.

15. АҚҚМ объектісінің АҚ бойынша жауапты тұлғасының байланыс деректері 
өзгерген жағдайда АҚҚМ меншік иесі немесе иеленушісі аталған өзгеріс сəтінен бастап 
48 сағат ішінде «МТҚ» РМК-ға өзекті байланыс деректерін жолдайды.

16. «МТҚ» РМК тоқсан сайын ҚР ҚАӨМ-ге жəне ҚР ҰҚК-ға анықталған АҚ оқиғалары, 
АҚ оқыс оқиғалары, ЭҮ АО осалдықтары, ЭҮ АО өзгерістері жəне анықталған АҚ 
жөніндегі ТҚ бұзушылықтары бойынша жиынтық ақпарат, сондай-ақ АҚҚМ меншік иелері 
мен иеленушілері қабылдаған шаралар туралы деректер жолдайды.

3-тарау. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды 
объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу 

тəртібі
17. АКИАМО ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мониторингі АКИАМО иеленушісінің АҚ бойынша өз бөлімшесімен немесе Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес үшінші тұлғалардан қызмет сатып 
алу арқылы жүзеге асырылады.

18. АКИАМО-ның меншік иесі мен иеленушісі Заңының 6-бабының 4) тармақшасына 
сəйкес АКИАМО-ның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторинг жүйесін 
АҚЖО техникалық құралына қосылуды қамтамасыз етеді, сонымен қатар АКИАМО 
тізіліміне енгізілу күнінен бастап отыз күн ішінде АКИАМО-ның ақпараттық қауіпсіздік 
бойынша жауаптыны анықтайды.

19. АКИАМО АҚҚМЖ-ні АҚЖО-ның техникалық құралдарына қосу АКИАМО 
меншік иесінің немесе иеленушісінің АҚ бойынша бөлімшесімен немесе Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес үшінші тұлғалардың қызметін сатып 
алу арқылы жүзеге асырылады.

20. АКИАМО АҚҚМЖ АҚЖО-ның техникалық құралдырына қосылғаннан кейін АҚ 
ЖО АҚ қамтамасыз ету мониторингі жүйесімен АҚ оқыс оқиғаны анықталған жағдайда 
АҚЖО АҚ оқыс оқиғаны анықталған сəттен бастап 24 сағаттан аспайтын мерзімде 
АКИАМО АҚ бойынша жауаптыға хабарлау жолымен АКИАМО меншік иесін немесе 
иеленушісін анықталған АҚ оқыс оқиғасы туралы хабардар етеді.

21. АКИАМО меншік иесі немесе иеленушісі хабарландыру алғаннан кейін отыз 
күнтізбелік күн ішінде анықталған осалдықтарды түзетеді.

22. АКИАМО-ның АҚ бөлігі АҚ-ның оқыс оқиғаларын өз бетімен анықтаған жағдайда 
АКИАМО АҚ бойынша жауапты АҚҚМЖ мен АҚЖО-ны АҚ оқыс оқиғасы анықталған 
сəттен бастап 24 сағат ішінде Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша АҚ-ның 
оқыс оқиғалары туралы Деректер тізбесін жолдау арқылы хабарлайды.

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларына 1-қосымша

Нысан

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісі туралы деректер 
1. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің ресми атауы.
2. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің меншік иесі.
3. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің иеленуші.
4. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің физикалық орналасқан 

жері.
5. Мемлекетік органдардың бірыңғай көлік ортасына қосылу нүктесінің болуы жəне 

байланыс арнасының өткізу қабілеті туралы ақпарат.
6. Мемлекетік органдардың Интернет қосылу нүктесінің болуы: IP-мекенжайы (не-

месе IP-мекенжайлары), домендік атауы (егер болса).
7. Меншік иесі немесе иеленуші бекіткен жəне оның қолымен жəне мөрімен 

куəландырылған түсіндірме жазбасы бар «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 
объектісінің жалпы функционалдық схемасы.

8. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің меншік иесі немесе 
иеленушісі бекіткен жəне оның қолымен жəне мөрімен куəландырылған «электрондық 
үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің логикалық жəне физикалық архитектуралық 
схемалары.

9. Осы нысанның 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша «Электрондық үкіметтің» 
ақпараттандыру объектісінің меншік иесі немесе иеленушісімен бекітілген жəне оның 
мөрімен жəне мөртабанымен куəландырылған «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 
объектісінің техникалық құралдары тізбесі.

10. Осы нысанның 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша «Электрондық үкіметтің» 
ақпараттандыру объектісінің меншік иесі жəне иеленушісімен бекітілген жəне оның 
мөрімен жəне қолымен куəландырылған «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 
объектісінің бағдарламалық құралдары тізбесі.

11. Жүйенің, əзірлеушінің, форматтардың атауын көрсете отырып жəне оқиғаларды 
тіркеу журналдарының типтерін қоса беріп, оқиғаларды тіркеу журналдарын жинау 
жүйесі туралы ақпарат.

12. АҚ бойынша ТҚ-ға сəйкес ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық 
құжаттаманың меншік иесі немесе иеленуші бекіткен жəне оның қолымен жəне мөрімен 
куəландырылған ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық құжаттаманың көшірмесі.

13. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге жауапты тұлғаның байланыс деректері.

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісі туралы мəліметтерге 
1-қосымша

Нысан

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің техникалық 
құралдарының тізбесі
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«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісі туралы мəліметтерге 
2-қосымша

Нысан

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісінің бағдарламалық 
құралдарының тізбесі
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«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық құжаттама

1. Ақпараттық қауіпсіздік саясаты.
2. Ақпараттық қауіпсіздік тəуекелдерін бағалау əдістемесі. Ақпараттық 

қауіпсіздік қатерлерінің (тəуекелдерінің) каталогы. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін 
(тəуекелдерін) өңдеу жоспары.

3. Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтерді сəйкестендіру, жіктеу 
жəне маркалау қағидалары.

4. Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтердің үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ету қағидалары.

5. Есептеу техникасы құралдарын, телекоммуникация жабдығын жəне 
бағдарламалық қамтылымды түгендеу мен паспорттандыру қағидалары.

6. Ішкі ақпараттық қауіпсіздікке ішкі аудит жүргізу қағидалары.
7. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарын пайдалану қағидалары.
8. Электрондық ақпараттық ресурстарына қол жеткізу құқықтарын шектеу 

қағидалары.
9. Интернет жəне электрондық поштаны пайдалану қағидалары.
10. Аутентификация рəсімдерін ұйымдастыру қағидалары.
11. Вирусқа қарсы бақылауды ұйымдастыру қағидалары.
12. Ақпаратты өндеу құралдарын физикалық қорғауды жəне электрондық ақпараттық 

ресурстарының қауіпсіз жұмыс істеу ортасын ұйымдастыру қағидалары.
13. Ақпаратты резервтік көшіру жəне қалпына келтіруді жүргізу регламенті.
14. Қолданушылардың ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына жəне штаттан 

тыс (дағдарысты) жағдайларда ден қою бойынша іс-қимыл тəртібі туралы нұсқаулық.
15. Əкімшінің ақпараттандыру объектісін сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулығы.

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларына 3-қосымша

Нысан

«Электрондық үкімет» ақпараттандыру объектілерінің оқиғаларын 
тіркеу журналдары жазбаларының форматтары мен типтері

1-тарау. Операциялық жүйенің оқиғаларын тіркеу журналдары 
жазбаларының форматтары мен типтері

1. Журналдауға жататын операциялық жүйенің (бұдан əрі - ОЖ) оқиғаларының 
типтері:

1) жүйені іске қосу/тоқтату;
2) операциялық жүйе объектілерімен жұмыс (ашу, сақтау, атын өзгерту, жою, 

құру, көшіру);
3) бағдарламалық қамтылымды (бұдан əрі - БҚ) орнату жəне жою;
4) операциялық жүйеде қолданушылардың авторландыру (енгізу жəне шығару), 

сəтті жəне сəтсіз авторландыру əрекеттері;
5) жүйелік конфигурациясының өзгеруі;
6) есептік жазбаларды құру, жою жəне түрлердіру;
7) антивирустық жүйелер жəне басып кіруді табу жүйелері жəне оқиғаларды тіркеу 

журналын жүргізу құралы секілді қорғау жүйелерін активициялау/дезактивациялау 
8) баптау жəне жүйені қорғауды басқару құралдарын өзгерту əрекеті жəне өзгерту;
9) артықшылықты есептік жазбаларды пайдалану;
10) кіріс/шығыс құрылғысын қосу/ажырату;
11) қолданушының сəтсіз немесе қабылданбаған əрекеттері;
12) деректерді жəне басқа ресурстарды қозғайтын сəтсіз немесе қабылданбаған 

əрекеттер;
13) ОЖ-да процестерді іске қосу, тоқтату.
2. ОЖ оқиғаларын тіркеу журналы мынадай өрістерді қамтиды:
1) күні мен уақыты (күн нысаны: ҚҚ:АА:ЖЖЖЖ, уақыт нысаны: СС:ММ:СС);

2) хост атауы;
3) оқиғаның сипаттамасы.
3. Linux тектес серверлік ОЖ үшін орнатылатылу тиіс оқиғалар:
1) əртүрлі IP-мекенжайлардан сол серверге бірдей шоттың қосылуын белгілеу;
2) жүйеде жаңа порттардың іске қосылуын тіркеу;
3) негізгі логтерді тіркеу /var/log/secure, /var/log/messages, /var/log/audit: 
4. Windows тектес ОЖ-ның тіркеу құралдарымен қамтамасыз етілген оқиғалар тізімі, 

соның ішінде штаттық ақпарат:
1) жаңа сессияға (logon) арнайы артықшылықтар беру - Windows EID 4672;
2) желілік кіру (Network logon) - Windows EID 4624;
3) əкімшінің желілік папкасына қол жеткізу (administrative share access) жəне SMB 

арналарға қол жеткізу (pipes) - Windows EID 5140/5145;
4) «Деректер жазу» немесе «Файл қосу» құқықтармен «Файл» объектісіне қол 

жеткізу - Windows EID 4663;
5) ықтимал қауіпті процестерді іске қосу (WmiPrvSE.exe, WinrsHost.exe, wsmprovhost.

exe, mmc.exe, psexe * .exe, paexe * .exe) - Sysmon EID 1;
6) қызметті (сервисті) орнату жəне іске қосу - Windows EID 7045/7036/4697;
7) міндеттер жоспарлағышындағы (scheduled tasks) тапсырмалардың параметрлерін 

жасау немесе өзгерту - Windows EID 4698/4702;
8) қызмет таймаутына қол жеткізілді - Windows EID 7009;
9) қызметті іске асыру кезіндегі қате - Windows EID 7000;
10) тізілімнің мəні өзгерген - Windows EID 4657;
11) WMI аттар кеңістігіндегі жазба - Windows EID 4662.
5. Оқиғаларды тіркеу журналындағы жазбалар мəтіндік форматта сақталуы керек.
6. Оқиғаларды тіркеу журналдары өрістерінің мəндерін ажыратқыш символдармен 

ажырату, егер өріс ұзын форматта болса жəне өріс мазмұнында ажыратқыш символ 
бар болса, өрістерді шектеуші символдарды қолдану қажет.

7. Оқиғалар тіркеу журналдары үшін UTF-8 кодтамасы пайдаланылуы тиіс.
8. Оқиғаларды тіркеу журналының бір файлына түрлі форматтаға деректер 

қамтылған оқиғаларды жазуға жол берілмейді.
2-тарау. Деректер базасын басқару жүйесіндегі оқиғаларды тіркеу 

журналдары жазбаларының форматтары мен типтері
9. Журналдауға жататын деректер базасын басқару жүйесінің оқиғаларының типтері:
1) сессияларды бақылау (сəтті/сəтсіз авторландыру, тіркелмеген есептік 

жазбалардың пайдаланылуын тіркеу);
2) əкімшілік артықшылықтар бар деректер базасын (бұдан əрі – ДБ) қолданушылардың 

барлық іс-қимылдары (оның ішінде: select, create, alter, drop, truncate, rename, insert, 
update, delete, call (execute), lock);

3) басқа ДБ қолданушыларға жеңілдіктер тағайындау құқығы бар қолданушылардың 
барлық іс-қимылдары (grant, revoke, deny).

10. ДБ оқиғаларын тіркеу журналы мынадай өрістер болады:
1) күні мен уақыты (күн нысаны: КК:АА:ЖЖЖЖ, уақыт нысаны: СС:ММ:СС);
2) есептік жазбаның/қолданушының ID атауы;
3) хосттың IP-мекенжай немесе хост атауы;
4) оқиғаның сипаттамасы;
5) объектінің атауы (іске асыру мүмкіндігі болған жағдайда кестелер, рəсімдер, 

функциялар).
11. Оқиғаларды тіркеу журналындағы жазбалар мəтіндік форматта сақталуы керек.
12. Оқиғаларды тіркеу журналдары өрістерінің мəндерін ажыратқыш символдармен 

ажырату, егер өріс ұзын форматта болса жəне өріс мазмұнында ажыратқыш символ 
бар болса, өрістерді шектеуші символдарды қолдану қажет.

13. Оқиғалар тіркеу журналдары үшін UTF-8 кодтамасы пайдаланылуы тиіс.
14. Оқиғаларды тіркеу журналының бір файлына түрлі форматтаға деректер 

қамтылған оқиғаларды жазуға жол берілмейді.
3-тарау. Телекоммуникациялық жабдық оқиғаларын тіркеу журналдары 

жазбаларының форматтары мен типтері
15. Журналдауға жататын телекоммуникациялық жабдық оқиғалары:
1) жүйені іске қосу/тоқтату;
2) жүйенің конфигурациясын өзгерту;
3) локалдық есептік жазбалардын құру, жою, түрлендіру;
4) артықшылықты есептік жазбалардын пайдалану;
5) кіріс/шығыс құрылғысын қосу/ажырату;
6) қолданушының сəтсіз немесе қабылданбаған іс-қимылдары.
7) желілік линктердің (қосылыстар) іске қосылуы, төмендеуі, тоқтауы.
16. Техникалық мүмкіндік болса желіаралық экрандардан барлық трафиктің (кіріс 

жəне шығыс) логтарын жазу, сондай-ақ құрылғыдағы барлық оқиғаларды жазып алу 
талап етіледі.

17. Телекоммуникациялық жабдық оқиғаларын тіркеу журналы мынадай өрістерді 
қамтиды:

1) күні мен уақыты (күн нысаны: КК:АА:ЖЖЖЖ, уақыт нысаны: СС:ММ:СС);
2) құрылғының атауы;
3) есептік жазбаның/қолданушының ID;
4) хосттың IP-мекенжайы;
5) бастапқы IP-мекенжайы;
6) тағайындалған IP-мекенжайы;
7) оқиғаның сипаттамасы.
18. Оқиғаларды тіркеу журналындағы жазбалар мəтіндік форматта сақталуы керек.
19. Оқиғаларды тіркеу журналдары өрістерінің мəндерін ажыратқыш символдармен 

ажырату, егер өріс ұзын форматта болса жəне өріс мазмұнында ажыратқыш символ 
бар болса, өрістерді шектеуші символдарды қолдану қажет.

20. Оқиғалар тіркеу журналдары үшін UTF-8 кодтамасы пайдаланылуы тиіс.
21. Оқиғаларды тіркеу журналының бір файлына түрлі форматтаға деректер 

қамтылған оқиғаларды жазуға жол берілмейді.
4-тарау. Қолданбалы бағдарламалық қамтылым оқиғаларын 
тіркеу журналдары жазбаларының форматтары мен типтері

22. Журналдауға жататын БҚ оқиғаларының типтері:
1) қолданушыларды авторландыру (енгізу жəне шығару), сəтті жəне сəтсіз автор-

ландыру іс-қимылдары;
2) локалдық есептік жазбалардын жəне конфигурациялық файлдарды құру, көшіру, 

ауыстыру, жою, түрлендіру;
3) қолданушының сəтсіз немесе қабылданбаған əрекеттері.
4) қолданушының қол жеткізу объектілеріне қолжеткізілім алуы.
5) қолданбалы БҚ қолданушысының іс-қимылдары (объектіге (деректерге) 

қолжетімділік, объектінің (деректердің) өзгерістері, объектіні (деректерді) жою).
23. БҚ оқиғаларын тіркеу журналы мынадай өрістерді қамтиды:
1) күні мен уақыты (күн нысаны: КК:АА:ЖЖЖЖ, уақыт нысаны: СС:ММ:СС);
2) оқиға (сервис/қызмет) көзінің атауы;
3) есептік жазбаның атауы/қолданушының ID;
4) қолданушының IP-мекенжайы;
5) операцияның басталу уақыты;
6) операцияның аяқталу уақыты;
7) оқиғаның сипаттамасы.
24. Оқиғаларды тіркеу журналындағы жазбалар мəтіндік форматта сақталуы керек.
25. Оқиғаларды тіркеу журналдары өрістерінің мəндерін ажыратқыш символдармен 

ажырату, егер өріс ұзын форматта болса жəне өріс мазмұнында ажыратқыш символ 
бар болса, өрістерді шектеуші символдарды қолдану қажет.

26. Оқиғалар тіркеу журналдары үшін UTF-8 кодтамасы пайдаланылуы тиіс.
27. Оқиғаларды тіркеу журналының бір файлына түрлі форматтаға деректер 

қамтылған оқиғаларды жазуға жол берілмейді.
5-тарау. Ақпаратты қорғау құралдары оқиғаларын тіркеу журналдары 

жазбаларының форматтары мен типтері
28. Журналдауға жататын ақпаратты қорғау құралдары оқиғаларының типтері:
1) локалдық есептік жазбалар жəне конфигурациялық файлдар құру, көшіру, ау-

ыстыру, жою, өзгерту;
2) қызметтің іске қосылуы/тоқтауы;
3) жүйе конфигурациясын өзгерту;
4) локалдық есептік жазбалар құру, жою, түрлендіру.
29. Ақпаратты қорғау құралдары оқиғаларын тіркеу журналы мынадай өрістерді 

қамтиды:
1) күні мен уақыты (күн нысаны: КК:АА:ЖЖЖЖ, уақыт нысаны: СС:ММ:СС);
2) оқиға (сервис/қызмет) көзінің атауы;
3) есептік жазбаның атауы/қолданушының ID;
4) клиенттің IP-мекенжайы;
5) операцияның басталу уақыты;
6) операцияның аяқталу уақыты;
7) оқиғаның сипаттамасы.
30. Оқиғаларды тіркеу журналындағы жазбалар мəтіндік форматта сақталуы керек.
31. Оқиғаларды тіркеу журналдары өрістерінің мəндерін ажыратқыш символдармен 

ажырату, егер өріс ұзын форматта болса жəне өріс мазмұнында ажыратқыш символ 
бар болса, өрістерді шектеуші символдарды қолдану қажет.

32. Оқиғалар тіркеу журналдары үшін UTF-8 кодтамасы пайдаланылуы тиіс.
33. Оқиғаларды тіркеу журналының бір файлына түрлі форматтаға деректер 

қамтылған оқиғаларды жазуға жол берілмейді.

 «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларына 

4-қосымша

Нысан
Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиға деректерінің тізімі

Оқыс оқиғаны тіркеу күні
Ақпараттық қауіпсіздік оқыс 
оқиғасының маңыздылық 
деңгейі*

Деңгей 5 (қара);
деңгей 4 (қызыл);
деңгей 3 (қызғылтсары);
деңгей 2 (сары);
деңгей 1 (жасыл);
деңгей 0 (ақ);

Оқыс оқиға типі Қызмет көрсетуден бас тарту (DoS, DDoS)
Заңсыз қолжетімділік жəне құрамын модификациялау
Ботнет
Вирустық шабуыл
Осалдықтарды пайдалану
Құралдарды бұрмалау
Аутентификация/авторландыру құралдарын компро-
метациялау
Фишинг
Басқа

Ауқымы Жеке
Жаппай

Детальдар Туындау күні мен уақыты
Анықтау күні мен уақыты
Хабарлау күні мен уақыты
Оқиға аяқталдыма? «иə» болса, күн/сағат/минут 
өлшемінде қанша ұзақ созылғанын дəлдеу
Қайтадан/жаңадан
Компрометация индикаторы (IOC)

Белгілер Нақты
Əрекет
Күдік

Көз Ішкі контур
Сыртқы контур

Оқыс оқиға сипаттамасы
Зардабы Зардапсыз

Жұмыс қабілеттілігінің бұзылуы
Тұтастықтың бұзылуы
Ақпарат құпиялық режимінің бұзылуы

Залал тиген объект 
Оқыс оқиғаны шешу үшін 
қолданылған іс-қимылдар
Ескертпе

Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасының маңыздылық деңгейлері
Маңыз-
дылық 
деңгейі

Анықтама

Маңызды Деңгей 5 
(қара)

Қызмет көрсету мүмкіндігін жоятын, электрондық ақпараттық 
ресурстар, ақпараттық жүйелер, телекоммуникация желілері 
жəне басқа ақпаратандыру объектілері үшін айтарлықтай 
теріс салдарға əкеп соғатын, айналып өту мүмкін емес оқыс 
оқиғалар

Елеулі Деңгей 4 
(қызыл)

Қызмет көрсету мүмкіндігін жоятын, электрондық ақпараттық 
ресурстар, ақпараттық жүйелер, телекоммуникация желілері 
жəне басқа ақпаратандыру объектілері үшін айтарлықтай 
теріс салдарға əкеп соғатын ықтимал оқыс оқиғалар.

Жоғары Деңгей 3 
(қызғылт 
сары)

Қызмет көрсету мүмкіндігін айтарлықтай шектейтін, 
жағдайдың айтарлықтай нашарлауына, электрондық 
ақпараттық ресурстар, ақпараттық жүйелер, телекоммуни-
кация желілері жəне басқа ақпараттандыру объектілері үшін 
айтарлықтай теріс салдарға əкеп соғатын ықтимал оқыс 
оқиғалар.

Орташа Деңгей 2 
(сары)

Қызмет көрсету мүмкіндігін шектейтін, жағдайдың 
айтарлықтай нашарлауына, электрондық ақпараттық ресур-
стар, ақпараттық жүйелер, телекоммуникация желілері жəне 
басқа ақпараттандыру объектілері үшін айтарлықтай теріс 
салдарға əкеп соғатын болуы мүмкін оқыс оқиғалар.

Төмен Деңгей 1 
(жасыл)

Қызмет көрсету мүмкіндігін шектейтін, жағдайдың нашар-
лауына, электрондық ақпараттық ресурстар, ақпараттық 
жүйелер, телекоммуникация желілері жəне басқа 
ақпараттандыру объектілері үшін елеусіз теріс салдарға 
əкеп соғатын болуы екіталай оқыс оқиғалар.

Маңызды 
емес

Деңгей 0 
(ақ)

Электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық 
жүйелерге, телекоммуникация желілеріне жəне басқа 
ақпаратандыру объектілеріне əсер етпейтін елеусіз оқыс 
оқиғалар.

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Осалдықтарды жоймау себептерінің санаттары жəне ол жойылмаған жағдайда 
меншік иесінің немесе иеленушінің іс-қимылдары

Осалдықтарды жой-
мау себептерінің са-

наттары

Осалдықты жоймау себептерін негіздеу

Өндірістік қажеттілік

«Электрондық үкімет» ақпараттандыру объектісінің 
осалдығы мен жай-күйінің сипаттамасы; 
осалдықты жою бойынша қабылданған шаралар; 
ақпараттандыру объектісіндегі қажетті өзгерістердің 
себептері мен сипаты бiрiншi рет анықталған күннен бас-
тап алты айдан аспайтын осалдықты жою мерзімдері

Нөлдік күн осалдығы
«Электрондық үкімет» ақпараттандыру объектісінің 
осалдығы мен жай-күйінің сипаттамасы, сондай-ақ 
осалдықты пайдалану ықтималдығын төмендету бойынша 
қабылданған шаралар

Жалған іске қосылу
Осалдық ретінде анықталған «электрондық үкіметті» 
ақпараттандыру объектісінің сипаттамасын немесе жай-
күйін сипаттау

«Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мониторинг жүргізу қағидаларына 6-қосымша

Нысан

«Электрондық үкімет» ақпараттандыру объектісінің осалдығы туралы 
мəліметтердің тізімі

Осалдығын 
анықтау күні 
мен уақыты

Контур Ақпарат-
тандыру 

объектісінің 
атауы

Ақпараттандыру 
объектісінің 

компоненті (ата-
уы, IP, hostname 

жəне т.б.)

По
рт

Осалдықты 
сипаттау

Қо
сы

мш
а 

ақ
па
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Сыртқы/ 
Ішкі контур      

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
7 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17019 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 28 сәуір          №157        Астана қаласы 

Қазақстан Республикасының теңізде, ішкі су 
айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың 

авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін айқындау 
қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 
17-бабының 29) тармақшасына жəне «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану ту-
ралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 156-бабының 
5-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының теңізде, ішкі су айдындарын-
да жəне сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы əдістерін 
айқындау қағидалары бекітілсін.

2. «Мұнайдың теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында 
авариялық төгілуін жою əдістерін қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 247 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13970 болып тіркелген, 
2016 жылғы 9 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу жəне 
бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсiн.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 
______________ Ө. Шөкеев
2018 жылғы 17 мамыр 

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі  Iшкi iстер министрі 
______________ Ж. Қасымбек  ______________ Қ. Қасымов
2018 жылғы 15 мамыр    2018 жылғы 4 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 28 сəуірдегі №157 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы əдістерін 

айқындау қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасының теңізде, ішкі су айдындарында жəне 
сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы əдістерін 
айқындау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 17-бабының 29) 
тармақшасына жəне «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 
жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі - Жер 
қойнауы туралы кодекс) 156-бабының 5-тармақшасына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан 
Республикасының теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың 
авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы əдістерін айқындау тəртібін анықтайды.

2. Осы Қағидалар мұнай төгілу қаупі бар объектілердің меншік иелеріне, теңізде 
мұнайдың төгілу қаупімен байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды 
тұлғаларға, теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға, 
Қазақстан Республикасының теңізге, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында 
мұнайдың авариялық төгілуінің салдарын жоюға қатысатын уəкілетті органдарға жəне 
жергілікті атқарушы органдарға қолданылады.

3. Осы Қағидалар Жер қойнауы туралы кодекстің 277-бабының 3-тармағына сəйкес 
Жер қойнауы туралы кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жер қойнауын пайдалануға 
берілген жəне жасалған рұқсаттар, лицензиялар жəне келісімшарттарға да қатысты 
қолданылады. 

4. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) мұнай дағын бақылап жағу – бұл жүзбелі мұнай дағын жағу үшін пайдаланылатын 

мұнайдың авариялық төгілуін жою (бұдан əрі - МАТЖ) əдістерінің бірі, оны механикалық 
құралдар мен химиялық жинауыштар көмегімен тоқтатуға болады;

2) объектілік жоспарлар – кемелерді қоспағанда, ұлттық жəне тиісті облыстардың 
аумақтық жоспарлары, сондай-ақ мұнайдың төгілу қаупін бағалау негізінде қоршаған ор-
таны қорғау жəне азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органдардың тиісті аумақтық 
бөлімшелерімен келісілетін, мұнайдың төгілу қаупі бар объектілердің меншік иелері 
əзірлеген теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін 
жою бойынша əзірлікті жəне іс-қимылдарды қамтамасыз ету жөніндегі жоспарлар;

3) сақтық аймағы - теңіздің жағалау сызығынан құрлыққа қарай бес километрге со-
зылып жатқан, теңізге жəне ішкі су қоймалары мұнайдың төгілуі салдарынан ластануы 
немесе теңіздің ластану көзі болуы мүмкін құрлық аймағы;

4) мұнай төгілу қаупі бар объектілер – теңіз объектілері, теңіз порттары жəне кемелер; 
5) теңіз нысандары – жасанды аралдар, бөгеттер, құрылыстар, қондырғылар, 

құбыржолдар жəне теңізде көмірсутектерді барлау жəне (немесе) өндіруді жүргізу 
кезінде пайдаланылатын өзге де объектілер;

6) экологиялық жиынтық пайданы талдау (бұдан əрі - ЭЖПТ) – МАТЖ ең оңтайлы 
əдістерін таңдау процесі, олардың қоршаған ортаға жəне халықтың денсаулығына 
əсерін бағалау.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де терминдер мен анықтамалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қолданылады.

5. Қазақстан Республикасының теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгіліуін жою үшін мынадай əдістер қолданылады:

1) қадағалау жəне бағалау;
2) су бетінен мұнайды механикалық тежеу жəне жинау (сезімтал ресурстардан 

мұнай дағының ауытқуын қоса алғанда);
3) мұнай дағын бақылап жағу;
4) химиялық құралдарды қолдану;
5) сақтық аймағын қорғау жəне тазарту.
6. Жер қойнауы туралы кодекстің 156-бабының 5-тармағына сəйкес МАТЖ оңтайлы 

əдістерін қолдану ЭЖПТ негізінде анықталады жəне жүзеге асырылады.
7. ЭЖПТ əзірлеу жəне МАТЖ əдістерін қолдану кезінде Халықаралық теңіз ұжымы 

(IMO), Мұнай-газ өнеркəсібі өкілдерінің экология жəне əлеуметтік мəселелер жөніндегі 
халықаралық қауымдастығы (IPIECA), Теңізде мұнайдың, химиялық өнімдердің жəне 
өзге де зиян заттардың төгілуін жою жөніндегі танкерлік флот иелерінің федерация-
сы (ITOPF), Материалдар жəне оларды сынау бойынша америкалық қоғам (ASTM), 
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO) əзірлеген халықаралық тəжірибелер 
мен стандарттарды пайдалану ұсынылады. 

2-тарау. Мұнайдың авариялық төгілуін жою оңтайлы 
əдістерін айқындау тəртібі

1-параграф. Экологиялық жиынтық пайданы талдау негізінде мұнайдың 
авариялық төгілуін жою əдістерін айқындау жəне таңдау тəртібі

8. ЭЖПТ негізінде МАТЖ əдістерін айқындау жəне таңдау кезінде адамның 
денсаулығы мен қоршаған ортаны барынша қорғауды бағдарлау қажет.

9. ЭЖПТ объектілік жоспарды (теңіздегі объектілер мен порттар үшін) əзірлеу 
кезінде жəне (немесе) мұнайдың авариялық төгілуі туындаған кезде жəне оны жою 
кезінде шұғыл түрде жүргізіледі.

10. ЭЖПТ өткізу мынадай кезеңдерді қамтиды:
1) ақпаратты жинау жəне бағалау:
мұнайдың авариялық төгілуінің жағымсыз əсеріне шалдыққан табиғи орта, жану-

арлар мен өсімдіктер, төгілген мұнайдың физикалық жəне химиялық сипаттамала-
ры, сақтық аймағындағы геоморфологиялық объектілер, ерекше қорғалатын табиғи 
аймақтардың мемлекеттік кадастрына енгізілген сезімтал экожүйелеріне мұнайдың 
авариялық төгілуінің ықтимал əсері жəне аймақтың əлеуметтік-экономикалық 
объектілері туралы (балық шаруашылығы, рекреациялық аймақтар, су жинау 
ғимараттары жəне т.б.), оның ішінде, жануарлар мен өсімдіктер əлеміне жəне олардың 
тіршілік ету ортасына келтірілетін ықтимал залал туралы;

табиғи ортаның салыстырмалы маңыздылығы жəне оның мұнай əсері тиюі мүмкін 
рұқсат етілген уақыт аралығы туралы; 

эксперименттік деректер жəне орын алған мұнай төгілулері туралы, сондай-ақ 
қолданылған МАТЖ əдістері туралы;

салыстырмалы талдау жүргізу арқылы осы Қағидаларға қосымшада көрсетілген 
МАТЖ əдістерінің мүмкіндіктері мен шектеулері туралы;

2) мұнай дағының ауа райы жəне климат жағдайларына қарай таралуы мен 
қозғалысын математикалық жəне/немесе компьютерлік үлгілеу негізінде мұнай төгілуінің 
ықтимал сценарийлерін əзірлеу арқылы мұнай төгілуінің ықтимал əсерін болжау жəне 
оларды жою əдістерін анықтау. 

Мұнайдың авариялық төгілуінің мына факторларға əсері:
құстар мен итбалықтар - мұнай дағының ауқымы мен тұрақтылығы;
балық шаруашылығы жəне теңіз флорасы мен фаунасы - мұнай концентрациясы 

жəне əсер ету ұзақтығы;
демалуға арналған жағажайлар, биологиялық өнімділік аймақтары, су жинау 

ғимараттары - төгілу ауқымы, сақтық аймағының түрі, мұнай үлдірінің қалыңдығы.
3) экологиялық жəне əлеуметтік салдарға байланысты МАТЖ əдістерінің 

мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалау:
қоршаған ортаны қорғау жəне мұнай дағының жою басымдықтарын таңдау кезінде 

ымыралы шешімдер іздеу;
МАТЖ əдістерін таңдау кезінде ымыралы шешімдер іздеу;
4) мұнайдың авариялық төгілуінің сценарийіне қарай МАТЖ оңтайлы əдісін таңдау 

немесе оларды комбинациялау. 
11. Объектілік жоспарды əзірлеу барысында ЭЖПТ негізіндегі МАЖТ оңтайлы 

əдістері қоршаған ортаны қорғау, жануарлар əлемін қорғау, өсімін молайту жəне 
пайдалану саласындағы, су қорын пайдалану жəне қорғау, сумен жабдықтау, су 
бұру саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне келісу үшін жолданады. 

Келісілген ЭЖПТ негізіндегі МАЖТ оңтайлы əдістері объектілік жоспарға енгізіледі. 
12. Мұнайдың шынайы авариялық төгілуі жағдайында объектілік жоспарға енгізілген 

ЭЖПТ негізіндегі МАЖТ оңтайлы əдістерінің тиімсіз жəне (немесе) пайдалануға 
келмейтін кездерде, МАЖТ оңтайлы əдістері осы Қағидалардың 10-тармағына сəйкес 
қайта қаралып, осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдарға 
ұсынылады.

Осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген МАТЖ оңтайлы əдістерін таңдау 
мемлекеттік органдардың келісімін алғаннан сəттен бастап бір сағат ішінде жүзеге 
асырылады.

13. Кемелерден мұнайдың авариялық төгілуі, сондай-ақ жаратылысы белгісіз 
мұнайдың төгілуі жағдайында МАЖТ оңтайлы əдістері осы Қағидалардың 10-тармағына 
сəйкес анықталып, осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген мемлекеттік 
органдарға келісу үшін жолданады:

шет мемлекеттердің туы астында жүзетін кемелерден мұнайдың төгілуі жағдайында, 
кеме иегерімен шақыртылған мұнай төгілуін жою жөніндегі арнайы ұйыммен;

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы астында жүзетін кемелерден 
мұнайдың төгілуі болған жағдайда, жергілікті мемлекеттік органдар шақырған мұнайдың 
теңізде төгілуін жою жөніндегі арнайы ұйыммен;

жаратылысы белгісіз мұнайдың төгілуі жағдайында тиісті облыстың жергілікті 
атқарушы органы анықтайтын теңізде мұнай төгілуін жою жөніндегі арнайы ұйыммен.

Осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген МАТЖ оңтайлы əдістерін таңдау 
мемлекеттік органдардың келісімін алғаннан сəттен бастап бір сағат ішінде жүзеге 
асырылады.

2-параграф. Қадағалау жəне бағалау
14. Қадағалау мен бақылау мынадай жағдайларда белгіленеді: 
1) егер табиғи-климаттық жағдайлар МАТЖ басқа əдістерін қолдануға мүмкіндік 

бермесе;
2) егер МАТЖ басқа əдістері табиғи тазарту мен қалпына келтіруге қарағанда 

көбірек зиян тигізетін болса;
3) МАТЖ басқа əдістерін олардың тиімділігін бағалау жəне түзету мақсатында 

қолдану кезінде.
15. Қадағалау мен бағалауды:
1) жағалау белдемінен, су бетінен, əуеден көзбен шолып қадағалау;
2) телеметриялық аспаптармен, ғарыштық жерсеріктермен қашықтан қадағалау 

арқылы жүзеге асырылады. 
16. Осы қадағалау мен бағалау аспаптық мониторингпен жүргізіледі. 
17. Қадағалау мен бағалау нəтижелері, сондай-ақ аспаптық мониторинг барысында 

алынған деректер жазбаша, электрондық нұсқада, дыбыс жəне бейне материалдары-
мен немесе басқа да нысанда расталады. 

3-параграф. Су бетінен мұнайды механикалық тежеу жəне жинау 
(сезімтал ресурстардан мұнай дағының ауытқуын қоса алғанда)

18. Механикалық тежеу жəне су бетінен мұнайды жинау теңізде, су айдындарында 
жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою үшін қажетті ресурстарға қойылатын, 
Жер қойнауы туралы кодекстің 156-бабының 2-тармағына сəйкес көмірсутектер 
саласындағы уəкілетті орган белгілейтін ең төменгі нормативтер мен талаптарға сай 
жүзеге асырылады.

19. Мұнайдың авариялық төгілуін жоюда жиналған мұнайды сақтауға арналған 
неғұрлым барынша көп орын қамтамасыз етілуі қажет. Мұнайды механикалық жолмен 
жинау нəтижесінде пайда болған, кемелерден жиналған суды ағызу МАРПОЛ 73/78 
1-қосымшасының 4-қағидасына сəйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті 
органының аймақтық бөлімшесімен келісіледі. 

4-параграф. Мұнай дағын бақылап өртеу
20. Мұнай дағын бақылап өртеу:
1) суда, қамыс аймағын қоспағанда;
2) қарда немесе мұз жағдайында жүзеге асырылады.
21. Мұнай дағын бақылап өртеу мұнай дағының қалыңдығы 3 миллиметрден кем 

емес жəне елді мекеннен 5 километрден алшақта, қамыс аймағанда 2 километрден 
кем емес болған жағдайда жүзеге асырылады.

22. Түтіннің сүйреткісі пайда болуынан мұнай дағын бақылап жағу жұмыстарын 
жүргізгенде тұрғындардың қауіпсіздігін, денсаулығын жəне қорғауды қамтамасыз ету 
мақсатында қауіпсіз арақашықтық белгіленеді.

23. Мұнай дағын бақылап жағуды өткізу алдында мұнай дағын бақылап жағуды 
іс жүзінде өткізу шаралары, жиналады жəне əзірленеді. Шараларға мыналар кіреді:

1) мұнай дағын бақылап жағу процесі бақылауға көнбейтіндей сəл де болса 
қауіп төндірсе, жеке қорғаныс құралдары мен қорларды пайдаланып, жануды де-
реу тоқтатуды қоса алғандағы, мұнай дағын бақылап жағуды өткізетін жерде əрекет 
етуші персоналды тəуекелмен басқару жəне бағалау шаралары толық сипатталған 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары;

2) тұрғындардың қауіпсіздігін жəне денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету 
мақсатында мұнай дағын бақылап жағу жұмыстарын қауіпсіз арақашықтықта жүргізу 
туралы ұсыныс;

3) мұнай төгілімі, соның ішінде жоспарланған мұнай дағын бақылап өртеу орны, 
мұнай түрі туралы толық ақпарат (соның ішінде майғындалудың болжамды дəрежесі 
көрсетіледі) жəне мұнай көлемдері бойынша бағалау деректері: төгілген мұнайдың 
мұнай дағын бақылап өртеу көмегімен жойылған мөлшері;

4) жоспарланған мұнай дағын бақылап өртеу кезіндегі ауа райы жағдайларының, 
соның ішінде жауын-шашын, жел жылдамдығы, ауа температурасы мен теңіз жəне 
ішкі сулар жағдайы болжамы;

5) мұз жамылғысының пайыздық көрсеткіші жəне теңіз бен ішкі сулар жағдайы;
6) ұсынылып отырған өртеу жүйесі;
7) пайдалануға ұсынылып отырған мамандандырылған жабдықтар;
8) мұнай дағын бақылап өртеуді қамтамасыз ету үшін ұсынылып отырған қосымша 

материалдар мен құралдар, соның ішінде кемелер мен көлік құралдары;
9) 16 километр қашықтықта елді мекендердің немесе 32 километр қашықтықта 

əуежайлардың бар-жоғы туралы ақпарат;
10) өртенбеген қалдықтарды жинаудың, сақтаудың жəне кəдеге жаратудың 

ұсынылып отырған тəсілі;
11) 5 километр радиуста сирек кездесетін жəне жойылу қаупінде тұрған 

жануарлардың тіршілік ортасының болуы туралы ақпарат;
12) егер байқап өртеп қарау мүмкін болса, мұнай дағын бақылап өртеу жұмысын 

жүргізу алдында ауадағы түтін шлейфінің қозғалу бағытын жəне оның сейілуін тексеру 
жəне растау үшін байқау мақсатында өртеу жұмысын жүргізу нұсқалары.

24. Мұнай дағын жою жəне өртеу тəсіліне қарай тиісті жабдықтар іріктеледі. 
5-параграф. Химиялық құралдарды қолдану

25. Осы Қағидаларда химиялық құралдар – диспергенттер, сорбенттер 
қарастырылады.

26. Диспергенттерді мұнайдың су қабатындағы табиғи биодеградация үдерістерін 
жеделдету жəне төгілу ауданындағы мұнай өнімдерінің шоғырлануын азайту, теңіз 
ортасының атмосферамен массалық- жəне энергоалмасуын қалпына келтіру, төгілімнің 
өртену қаупін төмендету, жағалық сызықтың, теңіз құстарының мамықтары мен 
аңдардың терілерінің төгілген мазуттан ластану мүмкіндігінің алдын алу мақсатында 
қолданады.

27. ЭЖПТ жүргізу кезінде су қабатында ұсақталған мұнай деңгейінің табиғи 
ұсақталу кезінде пайда болатын деңгеймен салыстырғанда токсикологиялық əсерінің 
жоғары болуына байланысты болатын диспергенттерді қолданудың əлеуетті тəуекелі 
ескеріледі. Ұсақталған мұнайдың теңіз ағзаларына зиянды əсер ету дəрежесі ЭЖПТ 
кезінде ескерілетін əсер ету жағдайларына (су тереңдігіне, ұсақталған мұнайдың 
шоғырлануына, əсер ету ұзақтығына, ұсақталу жəне еру пайызына), сонымен қатар 
ұсақталған мұнайға қатысты кейбір ағзалардың өздеріне тəн сезімталдығына байла-
нысты болады.

28. Кодекстің 17-бабының 24-2) тармақшасына сəйкес қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті орган бекітетін мұнайдың теңізге жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі су айдындарына авариялық төгілуін жоюға арналған 
диспергенттердің тізбесінде қарастырылған диспергенттерді қолдануға рұқсат 
беріледі.

29. Диспергенттерді қолданғанда «Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы» 2007 
жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 2-тармағына сəйкес 
химиялық өнімдердің қауіпсіздік паспортын басшылыққа алу қажет.

30. Диспергенттерді қолданғанда ашық отты пайдалануға тыйым салынады.
31. Төгілген мұнайдың жұқа қабыршағын (0,01-0,001) өңдегенде өртке қауіпсіз 

диспергенттердің судағы ерітіндісін пайдалануға болады.
32. Диспергенттерді пайдалану суда жəне су астында жүзеге асырылады.
33. Диспергенттерді мына жағдайларда қолдануға жол беріледі:
1) судың тереңдігі 10 метрден астам болғанда;
2) жағаға дейінгі арақашықтық 1 километрден астам болғанда;
3) 1 километр арақашықтықта ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік 

кадастрына енгізілген сезімтал экожүйе учаскелері жəне əлеуметтік-экономикалық 
объектілер болмағанда.

34. Су үстінде мұнайдың қара қабыршақтары жойылғанда жəне/немесе аспаптық 
мониторинг өңдеу судағы мұнай шоғырлануына əсерін тигізбейтіндігін көрсетсе, дис-
пергенттермен өңдеу тоқтатылады.

35. Диспергенттерді бүркіп шашу тəсіліне қарай тиісті жабдықтар қолданылады.
36. Сорбенттер (үгінділер, торф, цеолит жəне табиғи түрдегі басқа да заттар) 10 мет-

рден кем емес тереңдікте жəне ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының мемлекеттік 
кадастрына енгізілген сезімтал экожүйе учаскелерінде қолданылады, мұнайды сіңіру, 
байланыстыру жəне аккумуляциялау мақсатында қолданылады.

37. Сорбенттер қолданғаннан кейін механикалық құралдармен олардың кейінгі 
жинақталуы жəне жағалауда бір тəулік ішінде жоюлуы жүзеге асырылады.

6-параграф. Сақтық аймағын қорғау жəне тазарту
38. Сақтық аймағын қорғау жəне тазарту тəсілдері сақтық аймағының мұнаймен 

ластануын бағалау негізінде анықталады. 
39. Сақтық аймағын қорғау жəне тазарту тəсілдеріне мыналар жатады: қоқыс жинау, 

сорбенттер, бондық қоршаулармен оқшаулау жəне жинау, траншеялар қазу, шөккен 
мұнайды қол құралдарымен жинау, жуу, шаю, химиялық тазарту құралдарын қолдану, 
елеу, тырмалау, жырту жəне т.б.

40. Мұнай жағалық сызықта шөккен кезде мұнай мен жағалық сызықтың өзара 
əрекеттесуі мұнайдың сипаттамалары мен жағалық сызықтың түріне – малтатасты, 
тастақ, құм жағажай, қамысты, батпақты болуына байланысты. 

Қазақстан Республикасының теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы əдістерін айқындау 

қағидаларына қосымша

Мұнайдың авариялық төгілуін жою əдістерінің 
мүмкіндіктері мен шектеулері

№ Əдіс Мүмкіндіктер Шектеулер
1
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қоршаған ортаға қосымша зиян 
келтіруі мүмкін интрузиялық 
жою немесе тазарту əдістері 
қолданылмайды;
төгілімді жоюдың басқа əдістерін 
толықтырады;
 қадағалау жəне мониторинг 
жүргізу барысында алынған де-
ректер; 
ден қою жəне құралдарды таңдау 
жөніндегі шешімдерді қабылдауға 
ықпал етеді;
белгілі бір аудандар мен 
жағдайларда пайдаланған кезде 
қоршаған орта мұнай төгілуінің 
зардаптарына шалдыққаннан 
кейін мұнай төгілімдерін 
жоюдың басқа əдістерін 
пайдаланғандағыдан гөрі 
əлдеқайда тиімді қалпына келуге 
қабілетті.

кейде мұнайды жою мүмкін емес 
болады; 
төгілген мұнай жел мен 
ағыстардың ықпалымен сезімтал 
аудандарға қарай жылжуы 
мүмкін; 
мұнай қалдықтары жағалық 
сызықтың экологиясына, жабайы 
табиғатқа жəне экономикалық 
жағынан маңызды ресурстарға 
əсер етуі мүмкін;
адамдар бұны əрекетсіздік деп 
қабылдайды.
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бұл əдіс ұнамды əдіс болып та-
былады;
қоршаған ортаға мейлінше аз əсер 
ете отырып мұнайдан тазарту;
уəкілетті органмен келісуді қажет 
етпейді;
мұнай өнімдерінің көптеген 
түрлеріне қатысты қолдануға 
келеді;
қолдану уақыты шектелмеген;
жанама əсері аз;
түрлі жабдықтар мен тəжірибелер 
бар;
екіншілік ластану болмайды;
жиналған мұнайды өңдеу үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді.

бұл процесс өте баяу жəне өнімді 
емес;
жағалық сызықтың ластануы-
на жол бермеу үшін мұнайдың 
жеткілікті дəрежеде тез жиналу-
ын қамтамасыз ете алмайды;
мұнайдың жұқа үлдірлері үшін 
өнімді емес;
ауқымды төгілімдер үшін мұнай 
жинаудың пайыздық үлесі 
шектеулі;
жел, толқындар жəне ағыстар 
су бетінен мұнай жинауға жəне 
тазартуға кедергі болуы мүмкін;
тұтқыр мұнай мен қоқыстың бо-
луы жинауды қиындатады;
жиналған мұнайды сақтау 
жəне кəдеге жарату үшін 
жағдайлардың болуын қажет 
етеді;
əдетте төгілген мұнайдың 
кемінде 10-20% жинайды;
көптеген жабдықтар мен еңбек 
күшін қажет етеді.
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жиналған мұнайды сақтау 
жəне кəдеге жарату жұмысын 
ұйымдастырудың қажеті жоқ;
мұнайдың жағаға жайылуын бол-
дырмайды немесе азайта алады;
жануарлар дүниесі мен өсімдіктер 
дүниесін мұнаймен ластануын 
болдырмайды немесе азайтады;
су бетінен жиналған мұнайды тез 
жояды;
тиімділігі жоғары (98-99%);
аз жабдықтар мен адам ресурста-
рын қажет етеді;
мұнайдың көптеген түрлеріне 
қолдануға келеді;
қоршаған ортаға тигізетін зия-
ны аз;
су бетінде мұнайдың булануын 
азайтады.

қара түтін пайда болады;
қолдану уақыты шектеулі; 
жел қаққан мұнайды тұтату қиын;
жел, толқындар жəне ағыстар 
мұнай дағын тұтатуды 
қиындатады;
мұнай дағын тұтату үшін оның 
қалыңдығы 3 мм кем емес болуы 
міндетті;
мұнайдың ауыр түрі болғанда 
жəне жел қаққан мұнай болғанда 
тиімділік азаяды;
жану процесі персоналдың 
қауіпсіздігіне қатер төндіруі 
ықтимал;
өртеуден кейін қалдық қалуы 
мүмкін, оны су бетінен жинап 
алу керек;
ауа сапасының оқшау өзгеруі.

4.1.
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басқа МАТЖ əдістерімен 
салыстырғанда аз персонал мен 
жабдықтарды қажет етеді;
түрлі ауа райы жағдайларында 
қолдануға келеді;
мұнайдың табиғи биодеградация-
сына ықпал етеді;
мұнайдың жағалық сызыққа 
қарай жылжуының алдын алып, 
экологиялық жəне əлеуметтік-
экономикалық объектілерге 
төнетін қауіп-қатерді азайтады;
төгілген орынға жақын жерде бу-
ланудан болуы ықтимал зиянды 
азайтады;
мұнай сақтауға қолайлы 
жағдайлардың болуын қажет 
етпейді.

тұтқырлығы жоғары мұнайға 
қатысты тиімсіз болуы мүмкін;
қолдану мүмкіндігі мұнайдың 
желмен қағылуына байланысты 
уақытпен шектелген;
10 м кем тереңдікте қолдануға 
шектеу қойылады;
тікелей жинамайды, мұнай қайта 
бөлініп, су қабатында ыдырайды;
ұсақталған мұнай теңіз ортасы-
на жоғары əлеуетті уланғыштық 
əсері;
теңіздің биологиялық ресурс-
тарына анағұрлым көп залал 
келтіру.

4.2.
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қалдықтары ретінде табиғатта 
көптеп кездеседі немесе кеңінен 
қол жетімді;
қоршаған ортаға мейлінше аз əсер 
ете отырып мұнайдан тазарту;
қолдану уақыты шектелмеген;
мұнай өнімдерінің көптеген 
түрлеріне қатысты қолдануға 
келеді.

бұл процесс өте баяу жəне өнімді 
емес;
жағалық сызықтың ластануы-
на жол бермеу үшін мұнайдың 
жеткілікті дəрежеде тез жиналу-
ын қамтамасыз ете алмайды;
жиналған сорбенттерді сақтау 
жəне жою үшін жағдайлардың 
болуын қажет етеді;
ауқымды төгілімдер болғанда 
тиімді емес;
уақытында жиналмаса түбінде 
тұнып қалады;
мұнайдың жайылуын болдыр-
мау үшін қосымша механикалық 
құралдар талап етіледі;
көптеген жабдықтар мен еңбек 
күшін қажет етеді.

(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 
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мұнайды жояды;
мұнайдың одан əрі таралу қатерін 
азайтады; 
жағалық сызықта мекендейтін 
жануарларға қайта əсер етуді 
азайтады;
мұнай төгілімінің қайта өрістеуіне 
жол бермейді; 
жеміргіш емес əдістер жаға 
құрылымы мен жағалау 
организмдеріне əсерді барынша 
азайта алады;
айрықша немесе сезімтал аудан-
дарда жағалаудың қоршаған орта-
сын мұқият тазарту кезінде тиімді.

қоршаған ортаға қосымша зардап 
тиюі мүмкін: жоюдың жеміргіш 
тəсілдері (мысалы, құмды жою 
жəне одан тазарту) жағада жəне 
жағалық сызықта мекендейтін ор-
ганизмдерге əсер етуі мүмкін; 
қалдықтарды сақтауға жəне 
кəдеге жаратуға қатысты талап-
тар қойылады;
əдетте, төгілген мұнайдың 
кемінде 10–20% жойылады;
еңбекті көп қажет ететін əдіс; 
ауыр жабдықтарды қолдану жəне 
қарқынды антропогенді əсер 
қоршаған ортаға қосымша залал 
келтіруі мүмкін;
мұнай жағаға əсер еткеннен кейін 
жойылады; 
жағалық сызықта ден қою елеулі 
ресурстар мен логистикалық 
қолдау көрсетуді қажет етуі 
мүмкін.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
6 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17004 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 5 мамыр          №161         Астана қаласы 

Жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан 
Республикасының азаматтарын оқыту бойынша 

келісімшарттық міндеттемелерін есептеу әдістемесін 
бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 278-бабының 29-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан 
Республикасының азаматтарын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерін 
есептеу əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін қағаз жəне электрондық нұсқада оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін жіберуді; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде 
ресми жариялау үшін оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін энергетика вице-
министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады. 

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрі
______________М. Əбілқасымова
2018 жылғы 23 мамыр

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 5 мамырдағы №161 бұйрығымен бекітілген

Жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының азаматта-
рын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерін есептеу əдістемесі 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының азамат-

тарын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерін есептеу əдістемесі (бұдан 
əрі – Əдістемесі) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 
278-бабының 29-тармағына, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған 
көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша 
жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту 
жөніндегі келісімшарттық міндеттемелерін есептеуге арналған. 

2-тарау. Жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының 
азаматтарын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерінің есептеу 
2. Көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган лицензиялық/келісімшарттық талапта-

ры есебінің негізінде жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының 
азаматтарын оқыту жөніндегі келісімшарттық міндеттемелерін орындауы бойынша 
көрсеткіштерді лицензиялық/келісімшарттық талаптармен салыстырып тексеруді 
жүзеге асырады. 

3. Оқыту бойынша міндеттемелер сомасы (S) осы Əдістеменің қосымшасында 
келтірілген есептеу базасы (В) мен Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту 
жөніндегі міндеттемелерді орындау бөлігіндегі пайыздық көрсеткіштің (n%) көбейтіндісі 
ретінде айқындалады. 

Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту бойынша міндеттемелерді есеп-
теу кезінде пайызды есептеу жөніндегі арифметикалық функция пайдаланылады:

S=B*n%, мұндағы:
S - оқыту жөніндегі міндеттемелер сомасы;
B – есептеу базасының сомасы;
n% – Келісімшартта бекітілген пайыздық көрсеткіш.

Жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының азаматта-
рын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерін есептеу əдістемесіне 

қосымша

Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту бойынша міндеттемелерді 
орындау бөлігінде пайыздық көрсеткішті (n%) есептеуге негіз болатын

есептеу базасы (В) 
№ Келісімшартта (лицензияда) белгіленген есеп-

теу базасы
Лицензиялық/

келісімшарттық 
талаптарының есебіндегі 

баптың атауы
1. инвестициялар/инвестициялық шығындар/ ас-

сигнациялар
инвестициялар

2. барлауға арналған инвестициялық шығындар/ 
барлауға арналған инвестициялардың жалпы 
көлемі (Барлау кезеңінде)

инвестициялар

3. барлауға арналған инвестициялық шығындар / 
барлауға арналған инвестициялардың жалпы 
көлемі (Өндіру кезеңінде)

геологиялық барлауға 
арналған шығындар

4. өндіруге арналған инвестициялық шығындар / 
өндіруге арналған инвестициялардың жалпы 
көлемі (Барлау кезеңінде)

өндіруге арналған 
шығындар

5. өндіруге арналған инвестициялық шығындар / 
өндіруге арналған инвестициялардың жалпы 
көлемі (Өндіру кезеңінде)

инвестициялар

6. барлауға арналған шығындар / геологиялық 
барлауға арналған шығындар 

геологиялық барлауға 
арналған шығындар

7. өндіруге арналған шығындар / өндіруге арналған 
шығындар

өндіруге арналған 
шығындар

8. барлауға/өндіруге арналған күрделі шығындар күрделі шығындар
9. күрделі шығыстар күрделі шығындар
10. пайдалану шығындар өндіруге арналған 

шығындар
11. операциялық шығындар геологиялық барлауға/

өндіруге арналған 
шығындар (кезеңге бай-
ланысты)

12. бюджет/ жалпы шығындар (шығыстар)/ шығыстар 
(шығындар)

лицензиялар жəне 
келісімшарттар бойынша 
қаржылық міндеттемелер

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
7 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17018 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 5 мамыр           №166           Астана қаласы

Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының 
орындалуы туралы есептің нысанын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 147-бабының 3-тармағына жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2)тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының орын-
далуы туралы есептің нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
қорына енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы
___________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 11 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 5 мамырдағы №166 бұйрығымен бекітілген

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының орындалуы 
туралы есептің нысаны

Есепті кезең 20___ ж.

Индексі: № 1-БЕН нысан. 
Кезеңділігі: жылдық. 
Ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайда-

ланушылар.
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігіне 
Тапсыру мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың жиырма бесінші қаңтарынан 

кешіктірмей (есепті жыл ішінде шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының 
қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда, есеп аяқталған жəне қолданыстағы шикі газды 
қайта өңдеуді дамыту бағдарламалары бойынша ұсынылады).
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Шикі газды кəдеге жа-
рату объектісінің ата-
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қондырғысын салу 
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Шикі газды кəдеге жарату 
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Орындаушы  _____________________________________
   (Т.А.Ə. қолы жəне телефон)
Басшы  __________________________________________
   (Т.А.Ə. қолы жəне телефон)
Бас бухгалтер ____________________________________
   (Т.А.Ə. қолы жəне телефон)
Мекенжайы  _____________________________________

Электрондық мекенжайы __________________________
  Мөр орны
Ескертпе: нысанын толтыру бойынша түсініктеме осы нысанның қосымшада 

көрсетілген.

«Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының орындалуы туралы 
есеп» нысанын толтыру бойынша түсініктеме

«Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының орындалуы туралы есеп» 
нысаны төменде көрсетілгендей толтырылады: 

«№ п/п» деген 1-бағанда үдемелі реттік нөмір көрсетіледі;
«Жер қойнауын пайдаланушының атауы» деген 2-бағанда жер қойнауын 

пайдаланушының толық атауы көрсетіледі;
«Келісімшарт нөмірі көрсетілген кен орнының атауы» деген 3-бағанда келісімшарт 

нөмірі көрсетілген кен орнының атауы көрсетіледі;
«Есепті шикі газды өңдеуді дамыту бағдарламасының қолданылу кезеңі» деген 

4-бағанда есепті шикі газды өңдеуді дамыту бағдарламасының қолданылу нақты 
кезеңі көрсетіледі;

«Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасына сəйкес газ өндірудің жоспарлы 
көрсеткіші» деген 5-бағанда шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасына сəйкес 
газ өндірудің жоспарлы көрсеткіші көрсетіледі;

«Шикі газды өнеркəсіптік өндіру» деген 6-бағанда шикі газды өнеркəсіптік өндірудің 
көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Сынамалап пайдалану кезінде шикі газ өндіру» деген 7-бағанда сынамалап пай-
далану кезінде шикі газ өндірудің көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Ұңғыманы сынау кезінде шикі газ өндіру» деген 8-бағанда ұңғыманы сынау кезінде 
шикі газ өндірудің көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасында көрсетілген газ өндірудің 
жоспарлы көрсеткішінен газды нақты өндірудегі айырмашылық себептері» деген 
9-бағанда шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасында көрсетілген газ өндірудің 
жоспарлы көрсеткішінен газды нақты өндірудегі айырмашылық себептері туралы 
ақпарат көрсетіледі; 

«Тауарлық жəне сұйытылған газға дейін өңдеу үшін» деген 10-бағанда тауарлық 
жəне сұйытылған газға дейін өңдеу үшін жұмсалған шикі газ көлемі сандық мəнде 
көрсетіледі;

«Электр энергиясын өндіру үшін» деген 11-бағанда электр энергиясын өндіру үшін 
жұмсалған шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Қойнауқатқа кері айдау үшін (айдаудың мақсатын көрсетумен)» деген 12-бағанда 
қойнауқатқа кері айдау үшін (айдаудың мақсаты көрсетумен) жұмсалған шикі газ көлемі 
сандық мəнде көрсетіледі;

«Жеке технологиялық қажеттілікке пайдалану үшін» деген 13-бағанда жеке 
технологиялық қажеттілікке пайдалану үшін жұмсалған шикі газ көлемі сандық мəнде 
көрсетіледі;

«Газ құбырына тапсыру үшін (алушылар бөлінісінде көрсетумен)» деген 14-бағанда 
газ құбырына тапсыру үшін (алушылар бөлінісінде көрсетумен) жұмсалған шикі газ 
көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Өзгелері (жазу)» деген 15-бағанда қайта өңдеуге жəне (немесе) кəдеге жаратуға 
жұмсалған өзге шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Шикі газдың технологиялық ысыраптары» деген 16-бағанда шикі газдың 
технологиялық ысыраптары көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Технологиялық жабдықтарды іске қосу-баптау кезінде» деген 17-бағанда 
технологиялық жабдықтарды іске қосу-баптау кезінде жағуға рұқсат етілген шикі газ 
көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Технологиялық жабдықтарды пайдалану кезінде» деген 18-бағанда технологиялық 
жабдықтарды пайдалану кезінде жағуға рұқсат етілген шикі газ көлемі сандық мəнде 
көрсетіледі;

«Технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары 
кезінде» деген 19-бағанда технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеу жұмыстары кезінде жағуға рұқсат етілген шикі газ көлемі сандық мəнде 
көрсетіледі;

«Технологиялық жабдық жұмысындағы технологиялық іркілістер, істен шығу 
мен ауытқулар кезінде» деген 20-бағанда технологиялық жабдық жұмысындағы 
технологиялық іркілістер, істен шығу мен ауытқулар кезінде жағуға рұқсат етілген шикі 
газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Сынамалап пайдалану кезінде» деген 21-бағанда сынамалап пайдалану кезінде 
жағуға рұқсат етілген шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Ұңғыманың объектілерін сынау кезінде» деген 22-бағанда ұңғыманың объектілерін 
сынау кезінде жағуға рұқсат етілген шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Технологиялық жабдықтарды іске қосу-баптау кезінде» деген 23-бағанда 
технологиялық жабдықтарды іске қосу-баптау кезінде нақты жағылған шикі газ көлемі 
сандық мəнде көрсетіледі;

«Технологиялық жабдықтарды пайдалану кезінде» деген 24-бағанда технологиялық 
жабдықтарды пайдалану кезінде нақты жағылған шикі газ көлемі сандық мəнде 
көрсетіледі;

«Технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары 
кезінде» деген 25-бағанда технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу жұмыстары кезінде нақты жағылған шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Технологиялық жабдық жұмысындағы технологиялық іркілістер, істен шығу 
мен ауытқулар кезінде» деген 26-бағанда технологиялық жабдық жұмысындағы 
технологиялық іркілістер, істен шығу мен ауытқулар кезінде нақты жағылған шикі газ 
көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Сынамалап пайдалану кезінде» деген 27-бағанда сынамалап пайдалану кезінде 
нақты жағылған шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Ұңғыманың объектілерін сынау кезінде» деген 28-бағанда ұңғыманың объектілерін 
сынау кезінде нақты жағылған шикі газ көлемі сандық мəнде көрсетіледі;

«Басқалары (соның ішінде авариялық)» деген 29-бағанда басқа технологиялық 
процестерге, соның ішінде авариялық нақты жағылған шикі газ көлемі сандық мəнде 
көрсетіледі;

«Шикі газды кəдеге жарату объектісінің атауы (құбырды салу, газ генераторын 
орнату, газпоршеньді электр станциясын орнату, газ кешенді дайындау қондырғысын 
салу жəне тағы басқа)» деген 30-бағанда шикі газды кəдеге жарату объектісінің атауы 
(құбырды салу, газ генераторын орнату, газпоршеньді электр станциясын орнату, газ 
кешенді дайындау қондырғысын салу жəне тағы басқа) көрсетіледі;

«Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы бойынша» деген 31-бағанда 
шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы бойынша шикі газды кəдеге жарату 
объектісін салудың басталу күні көрсетіледі;

«Нақты» деген 32-бағанда шикі газды кəдеге жарату объектісін салудың нақты 
күні көрсетіледі;

«Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы бойынша» деген 33-бағанда 
шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы бойынша шикі газды кəдеге жарату 
объектісін аяқтау күні көрсетіледі;

«Нақты» деген 34-бағанда шикі газды кəдеге жарату объектісін аяқтаудың нақты 
күні көрсетіледі;

«Орындалуы, %» деген 35-бағанда шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы 
бойынша жоспарланған іс-шаралардың нақты орындалуы проценттік мəнде көрсетіледі;

«Орындалмау себептері» деген 36-бағанда шикі газды қайта өңдеуді дамыту 
бағдарламасы бойынша жоспарланған іс-шаралардың нақты орындалмауы туралы 
ақпарат көрсетіледі;

 «Ескертпе» деген 37-бағанда шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасын 
орындау туралы есепке қосымша ақпарат көрсетіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16953 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 мамыр         №170         Астана қаласы 

Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып хабарлау 
қағидаларын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 жел-
тоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 68-бабының 4-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып хабарлау 
қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Респуб-
ликасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар  Инвестициялар жəне даму
министрі   министрі
______________Д. Абаев  ______________Ж. Қасымбек
2018 жылғы «_____»__________ 2018 жылғы «_____»_______________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 11 мамырдағы №170 бұйрығымен бекітілген

Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып хабарлау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып хабарлау қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 
жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 
68-бабының 4-тармағына сəйкес əзірленді жəне Кодексте реттелетін қатынастардың 
қатысушыларын (бұдан əрі – қатысушылар) ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып 
хабарлау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қолданылады.

2-тарау. Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып хабарлау тəртібі
 3. Құзыретті орган ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып қатысушыларға ха-

барламаларды жібереді.
4. Хабарламалар қатысушыларға электрондық құжат нысанында жіберіледі 

жəне хабарлама жіберілген қатысушы туралы мəліметтерді, хабарлама жіберу үшін 
негіздемені, оның мазмұнын, жіберуші туралы ақпаратты жəне оның электрондық 
цифрлық қолтаңбасын қамтиды.

5. Электрондық құжат нысанындағы хабарламалар ақпараттық жүйелерде тіркелу 
рəсімінен өткен қатысушыларға жолданады.

6. Қатысушылар ақпараттық жүйе арқылы хабарламаларды алуға келісім білдіреді. 
7. Қатысушылар хабарлама бойынша қосымша түсіндірулер алу үшін жеке кабинетті 

пайдаланады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
7 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17012 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 14 мамыр           №171          Астана қаласы 

«Метеорологиялық және гидрологиялық мониторингтерін 
және қоршаған орта жай-күйі мониторингін жүргізу 

саласында мемлекеттік монополия субьектісі өндіретін 
және (немесе) іске асыратын жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің бағаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 

25 қарашадағы №143 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Метеорологиялық жəне гидрологиялық мониторингтерін жəне қоршаған орта 

жай-күйі мониторингін жүргізу саласында мемлекеттік монополия субьектісі өндіретін 
жəне (немесе) іске асыратын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы 
№ 143 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 9985 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 26 
желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Метеорологиялық жəне гидрологиялық мониторингтерді жəне қоршаған ортаның 

жай-күйіне мониторинг жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін 
жəне (немесе) өткізетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекіту 
туралы»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Метеорологиялық жəне гидрологиялық 
мониторингті жəне қоршаған орта жай-күйінің мониторингін жүргізу саласында 
мемлекеттік монополия субъектісімен өндірілетін жəне (немесе) іске асырылатын 
жұмыстарға, қызметтерге арналған бағалар осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық мониторинг 
жəне ақпарат департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республи-
касының энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
міндетін атқарушы М.ДОСМҰХАМБЕТОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Қаржы министрі
____________________ Т. Сүлейменов ____________________ Б. Сұлтанов
2018 жыл 21 мамыр   2018 жыл 21 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 14 мамырдағы № 171 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2014 жылғы 25 қарашадағы № 143 бұйрығымен бекітілген

Метеорологиялық жəне гидрологиялық мониторингтерді жəне қоршаған 
ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу жөніндегі мемлекеттік монополия 

субъектісі өндіретін жəне (немесе) өткізетін жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің бағалары

Р/с
№ 

Жұмыстардың (қызметтердің) атауы мен си-
паттамасы 

Өлшеу 
бірлігі

Өлшеудің 
бір 

бірлігінің 
бағасы, 
теңге 

(ҚҚС-сыз)
1-тарау. Метеорологиялық мониторинг
1-бөлім. Метеорологиялық бақылау
1-1001 Мерзімдегі қысым 1 мəн 72

1-1002 Мерзімдегі жел (орташа, максималды, бағыты) 1 сипат-
тама 102

1-1003 Ауа температурасы (орташа, максималды, ми-
нимальды)

1 сипат-
тама 87

1-1004
Мерзімдегі ауа ылғалдылығы (салыстырмалы, 
шық нүктесінің температурасы, парциальді қысым, 
қанықтыру тапшылығы)

1 сипат-
тама 102

1-1005 Мерзімдегі жауын-шашын 1 мəн 102
1-1006

Мерзімдегі бұлттылық:
нысаны 1 мəн 60

1-1007 биіктігі 1 мəн 68
1-1008 мөлшері 1 мəн 60

1-1009 Топырақ бетінің температурасы (орташа, макси-
малды, минималды)

1 сипат-
тама 57

1-1010 Температура почвы по коленчатым 
термометрам в срок 1 мəн 57

1-1011 Мерзімдегі сору термометрі бойынша топырақ 
температурасы 1 мəн 102

1-1012 Қар жамылғысы: Мерзімдегі тұрақты 
рейка бойынша 1 мəн 68

1-1013 Қар түсірілімі (дала) бір түсірілімнің 
нəтижелері бойынша

мəндер 
кешені 4 380

1-1014 Қар түсірілімі (орман) бір түсірілімнің 
нəтижелері бойынша

мəндер 
кешені 3 709

1-1015 Көк тайғақ-мұздақты мұздану
бір жағ-
дайдағы 
мəндер 
кешені

1 239

1-1016 Мерзімдегі көрінудің метеорологиялық қашықтығы 
(метр, километр) 1 мəн 57

1-1017

Өздігінен жазу бойынша 
бақылау

термограф 1 мəн 379
1-1018 гигрограф 1 мəн 364
1-1019 гелиограф 1 мəн 214
1-1020 плювиограф 1 мəн 843
1-1021 барограф 1 мəн 100

1-1022
АГҚ бақылаудың, соның ішінде зерттеу мен 
сипаттаудың бір пунктісінің деректері бойынша 
дауылдық құбылыстар 

1 мəн 11 330

1-1023 Мерзімдегі озонометриялық бақылау 1 мəн 369

1-1024 Мерзімдегі актинометриялық бақылау мəндер 
кешені 551

1-1025 Мерзімдегі аэрологиялық бақылау 1 сипат-
тама 6 327

1-1026
ҚҚ бақылаудың, соның ішінде зерттеу мен 
сипаттаудың бір пунктісінің деректері бойынша 
дауылдық құбылыстар 

1 мəн 2 124

1-1027 Мерзімдегі ауарайы жай-күйі (атмосфералық 
құбылыстың түрі мен ұзақтығы) 1 мəн 941

1-1028 Төсеніш бетінің жай-күйі 1 мəн 57

1-1029 Тəулік ішіндегі ауарайы жай-күйі мəндер 
кешені 228

1-1030 Тəулік ішіндегі ауа температурасы (орташа, мини-
малды, максималды)

1 сипат-
тама 228

1-1031 Тəулік ішіндегі жауын-шашын (сомасы) 1 сипат-
тама 228

1-1032
Тəулік ішіндегі ауа ылғалдылығы (салыстырмалы, 
шық нүктесінің температурасы, парциальді қысым, 
қанықтыру тапшылығы)

1 сипат-
тама 228

1-1033 Тəулік ішіндегі топырақ температурасы (орташа, 
максималды, минималды)

1 сипат-
тама 228

1-1034 Тəулік ішіндегі желдің басым бағыты 1 сипат-
тама 228

1-1035 Тəулік ішіндегі желдің жылдамдығы (орташа, мак-
сималды)

1 сипат-
тама 228

1-1036 Буынды термометр бойынша топырақ температу-
расы (орташа, максималды, минималды)

мəндер 
кешені 228

1-1037 Сору термометрі бойынша топырақ температура-
сы за сутки (орташа, максималды, минималды)

мəндер 
кешені 228

2-бөлім. Болжамды метеорологиялық ақпарат
1-2001 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 

күнделікті ауарайы бюллетені 1 ескерту 4 707

1-2002 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
күнделікті ауарайы бюллетені 1 ескерту 2 731

1-2003 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 1 
тəуліктегі ауарайы болжамы 1 болжам 2 886

1-2004 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
1 тəуліктегі ауарайы болжамы 1 болжам 1 366

1-2005 Қазақстан Республикасының пункті бойынша 1 
тəуліктегі ауарайы болжамы 1 болжам 1 748

1-2006 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
жарты тəулікке ауарайы болжамы 1 болжам 1 366

1-2007 Қазақстан Республикасының пунктісі бойынша 
жарты тəуліктегі ауарайы болжамы 1 болжам 455

1-2008 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
айлық ауарайы болжамы 1 болжам 9 296

1-2009 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 
айлық ауарайы болжамы 1 болжам 130 192

1-2010 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша он 
күндік ауарайы болжамы 1 болжам 5 463

1-2011 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
он күндік ауарайы болжамы 1 болжам 391

1-2012
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ар-
найы сұраныс бойынша əртүрлі мерзімдегі ауарайы 
болжамы 

1 бол-
жам 910

1-2013 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша апталық 
ауарайы болжамы

1 бол-
жам 5 617

1-2014 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
апталық ауарайы болжамы

1 бол-
жам 1 675

1-2015 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
маусымдық ауарайы болжамы

1 бол-
жам 58 268

1-2016 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 2-3 
тəулікке ауарайы болжамы

1 бол-
жам 3 796

1-2017 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 2-3 
тəулікке ауарайы болжамы

1 бол-
жам 1 520

1-2018
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша қауіпті 
метеорологиялық құбылыстар туралы дауылдық ескер-
тулер

1 ескер-
ту 1 366

1-2019
Қазақстан Республикасының пункттері бойынша қауіпті 
метеорологиялық құбылыстар туралы дауылдық ескер-
тулер

1 ескер-
ту 1 366

1-2020
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша апат-
ты метеорологиялық құбылыстар туралы дауылдық 
ескертулер

1 шолу 1 366

1-2021
Қазақстан Республикасының пункттері бойынша апатты 
метеорологиялық құбылыстар туралы дауылдық ескер-
тулер

1 ескер-
ту 1 366

1-2022 Ауа ластануына себеп ететін, тəуліктегі метеожағдай 
болжамы

1 бол-
жам 2 203

1-2023 Қазақстан Республикасының пункттері бойынша 
ластанудың жоғары деңгейі туралы дауылдық ескерту 

1 ескер-
ту 1 366

1-2024 Фронтальді талдауы бар сақиналы карта 1 карта 20 029
1-2025 Жерге жақын барийлік өріс болжамы 1 карта 20 184
1-2026 Əртүрлі биіктік бойынша барийлік топография картасы 1 карта 16 861
1-2027 Жерге жақын талдау картасы 1 карта 20 193

1-2028 Каспий теңізі бойынша ауарайының күнделікті 
гидрометеорологиялық бюллетені

1 ескер-
ту 3 177

3-бөлім. Режимдік-анықтамалық метеорологиялық ақпарат
Ауа температурасы

1-3001 Ауа температурасы мерзімде 1 көрсеткіш 533
1-3002

Орташа ауа температурасы

тəулікте 1 көрсеткіш 533
1-3003 он күндік 1 көрсеткіш 533
1-3004 ай 1 көрсеткіш 533
1-3005 жыл 1 көрсеткіш 533
1-3006 Орташа минималды (немесе 

максималды) ауа температурасы

тəулікте 1 көрсеткіш 533
1-3007 ай 1 көрсеткіш 533
1-3008 жыл 1 көрсеткіш 533
1-3009 Минималды (немесе максимал-

ды) ауа температурасы

тəулікте 1 көрсеткіш 533
1-3010 ай 1 көрсеткіш 533
1-3011 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3012 Бір жылғы датасы бар абсолютті минимум (немесе 
максимум) ауа температурасы 1 көрсеткіш 533

1-3013 Абсолютті максимум жəне 
минимумдағы орташа ауа тем-
пературасы

бір айдағы 1 көрсеткіш 533
1-3014 бір жылғы 1 көрсеткіш 533

1-3015

Кезең ішіндегі күндердің орта-
ша саны

əртүрлі шектегі 
орташа тəуліктік 

ауа температура-
сымен

1 көрсеткіш 533

1-3016
əртүрлі шектегі 

максималды ауа 
температура-

сымен
1 көрсеткіш 533

1-3017
əртүрлі шектегі 
минималды ауа 
температура-

сымен
1 көрсеткіш 533

1-3018 Ең суық тəуліктер бес күн қатар (бес күндік), 0,98 
жəне 0,92% қамтамасыз етілген температура 1 көрсеткіш 1 255

1-3019 Ең ыстық айдағы орташа максималды ауа темпе-
ратурасы, °С 1 көрсеткіш 1 255

1-3020 Ең суық айдағы орташа максималды ауа темпера-
турасы, °С 1 көрсеткіш 1 255

1-3021 Қатқақ күндер ең ерте 1 көрсеткіш 1 255
1-3022 ең кеш 1 көрсеткіш 1 255
1-3023 Суық болмаған кезеңнің ұзақтығы 1 көрсеткіш 1 255
1-3024

Тұрғын пунктісі бойынша от жағу 
кезеңі

басталу күні 1 көрсеткіш 1 255
1-3025 аяқталу күні 1 көрсеткіш 1 255
1-3026 ұзақтығы 1 көрсеткіш 1 255

1-3027 орташа 
температура 1 көрсеткіш 1 255

1-3028 Орташа тəуліктік ауа температурасының 0; 5; 10; 
15… °С арқылы ауысуы мен кезең ұзақтығы 1 көрсеткіш 1 255

1-3029 Жылымық күндер саны жыл 1 көрсеткіш 1 255
1-3030 ай 1 көрсеткіш 1 255
1-3031 Аяз болған күндер саны жыл 1 көрсеткіш 1 255
1-3032 ай 1 көрсеткіш 1 255
Топырақ температурасы
1-3033

Тəулік ішіндегі топырақ темпе-
ратурасы

орташа 1 көрсеткіш 533

1-3034 орташа 
минималды 1 көрсеткіш 533

1-3035 орташа макси-
малды 1 көрсеткіш 533

1-3036 Топырақ бетінің температурасы 
(орташа/ орташа максималды, / 
орташа минималды/ абсолютті 
максимум күндермен/ абсолютті 
минимум күндермен)

он күндік 1 көрсеткіш 533
1-3037 ай 1 көрсеткіш 533

1-3038 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3039 Əртүрлі тереңдіктегі топырақ 
температурасы ≤ 0 °С (сору 
термометрі бойынша) 

орташа 1 көрсеткіш 772

1-3040 ең көп күндер 
саны 1 көрсеткіш 772

1-3041 ең аз күндер саны 1 көрсеткіш 772
1-3042 Буынды термометр бойынша 

топырақтың үстіңгі қабатының 
температурасы (орташа, макси-
малды, минималды)

ай 1 көрсеткіш 533

1-3043 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3044 Сору термометрі бойынша бір 
тереңдіктегі топырақ температу-
расы (орташа, минималды мак-
сималды)

ай 1 көрсеткіш 772

1-3045 жыл 1 көрсеткіш 772

1-3046
Топыраққа 0°С температураның 
ену тереңдігі (сору термометрі 
бойынша), сантиметр (орташа 
минималды максималды)

жыл 1 көрсеткіш 1 255

1-3047

күні

топырақ бетіндегі 
алғашқы үсік 1 көрсеткіш 1 255

1-3048 топырақ бетіндегі 
соңғы үсік 1 көрсеткіш 1 255

1-3049
топырақ бетіндегі 

аязсыз кезең 
ұзақтығы

1 көрсеткіш 1 255

1-3050
топырақтың 

тұрақты қатуының 
басталуы

1 көрсеткіш 1 255

1-3051 Топырақтың 
толық еруі 1 көрсеткіш 1 255

1-3052 Топырақ бетіндегі аяз болған 
күндер саны

ай 1 көрсеткіш 533
1-3053 жыл 1 көрсеткіш 533
Желдің жылдамдығы мен бағыты
1-3054 Жел жылдамдығы 

(8 мерзімдегі орташа, макси-
малды, күндері бар абсолютті 
максимум)

ай 1 көрсеткіш 533

1-3055 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3056 Жел жылдамдығының əртүрлі 
үдемелеуінің қайталанғыштығы

ай 1 көрсеткіш 772
1-3057 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3058 Бағыттар бойынша желдің орта-

ша жылдамдығы 
ай 1 көрсеткіш 772

1-3059 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3060 8 румб бойынша жел мен тымық 

бағыттардың қайталанғыштығы, 
жел раушаны

ай 1 көрсеткіш 772
1-3061 кезен 1 көрсеткіш 772
1-3062 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3063 8 румб бойынша орташа 

жылдамдық
ай 1 көрсеткіш 1 255

1-3064 жыл 1 көрсеткіш 1 255
1-3065 16 румб бойынша жел мен тымық 

бағыттардың қайталанғыштығы, 
жел раушаны

ай 1 көрсеткіш 772
1-3066 жыл 1 көрсеткіш 772

1-3067 Жел жылдамдығы, жыл ішіндегі оның 
қайталанғыштығының артуы 5% құрайды 1 көрсеткіш 772

1-3068 Жылдамдық үдемелігі бойынша 
болған жағдайлар саны

ай 1 көрсеткіш 772
1-3069 жыл 1 көрсеткіш 772
Мерзімдер бойынша жел бағыты 
1-3070 Желдің басым бағыты ай 1 көрсеткіш 772
1-3071 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3072 Күшті жел болған күндердің орта-

ша жəне ең көп болған күндері
ай 1 көрсеткіш 772

1-3073 жыл 1 көрсеткіш 772

1-3074 Жыл бойғы əртүрлі ықтималдықтағы желдің ең үлкен 
жылдамдығы 1 көрсеткіш 772

Жауын-шашын, қар жамылғысы, ауа ылғалдылығы
1-3075

Жауын-шашын мөлшері

жарты тəулікте 1 көрсеткіш 533

1-3076 тəуліктік 
максималды 1 көрсеткіш 533

1-3077 он күндік 1 көрсеткіш 533
1-3078 айлық 1 көрсеткіш 533
1-3079 маусымдық 1 көрсеткіш 533
1-3080 жылдық 1 көрсеткіш 533
1-3081 Əртүрлі мөлшердегі жауын-ша-

шынды күндердің орташа саны 
ай 1 көрсеткіш 533

1-3082 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3083 Сұйық (немесе қатты жауын-ша-
шын) болған күндер саны 

ай 1 көрсеткіш 533
1-3084 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3085 Жыл бойғы үдемелі жауын-шашын болған күндер 
саны 1 көрсеткіш 540

1-3086

Тұрақты рейка бойынша қар 
жамылғысының биіктігі

орташа 
тоқсандық 1 көрсеткіш 533

1-3087 ең аз тоқсандык 1 көрсеткіш 533

1-3088 ең жоғары 
тоқсандық 1 көрсеткіш 533

1-3089 тəулік 1 көрсеткіш 533
1-3090 Қар жамылғысы болған күндер 

саны
ай 1 көрсеткіш 533

1-3091 жыл 1 көрсеткіш 533
1-3092 Он күндіктің соңғы күні болған 

қар жамылғысы (қар түсірілімі 
бойынша, тұрақты рейка бой-
ынша) 

биік 1 көрсеткіш 772
1-3093 тығыздығы 1 көрсеткіш 772
1-3094 су қоры 1 көрсеткіш 772
1-3095 Тұрақты қар жамылғысы қалыптасу күні 1 көрсеткіш 533
1-3096 бұзылу 1 көрсеткіш 533
1-3097 Қар жамылғысы пайда болған күні 1 көрсеткіш 533
1-3098 кеткен күні 1 көрсеткіш 533

1-3099 Қар жамылғысының қалыңдығы 5% АКЫ (көп 
жылдық есептік сипаттама) 1 көрсеткіш 1 270

1-3100

Ауаның салыстырмалы 
ылғылдылығы, %

мерзімдегі орта-
ша айлық 1 көрсеткіш 533

1-3101 тəулік ішіндегі 
орташа 1 көрсеткіш 533

1-3102 мерзімдегі орта-
ша жылдық 1 көрсеткіш 533

1-3103 он күндіктегі 
орташа 1 көрсеткіш 533

1-3104 ай ішіндегі 
орташа 1 көрсеткіш 533

1-3105 жыл ішіндегі 
орташа 1 көрсеткіш 533

1-3106 Ауаның салыстырмалы 
ылғалдығы болған күндер саны

30% артық емес 1 көрсеткіш 533
1-3107 80% кем емес 1 көрсеткіш 533
1-3108 Орташа қанығу тапшылығы, гПа ай 1 көрсеткіш 533
1-3109 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3110 Су буының орташа серпімділігі, 
гПа

ай 1 көрсеткіш 533
1-3111 жыл 1 көрсеткіш 533

(Соңы. Басы 19-бетте) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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1-3112

Шық нүктесінің температурасы

мерзім бойынша 1 көрсеткіш 533
1-3113 жылғы (мин) 1 көрсеткіш 533
1-3114 тəуліктегі (мин) 1 көрсеткіш 533
1-3115 айғы (мин) 1 көрсеткіш 533
1-3116 Ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығының орташа ми-
нималды мəні, %

жылғы 1 көрсеткіш 533
1-3117 тəулік 1 көрсеткіш 533
1-3118 ай 1 көрсеткіш 533
1-3119 Ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығының орташа 
абсолютті мəні, %

жылғы 1 көрсеткіш 533
1-3120 ай 1 көрсеткіш 533
Атмосфералық құбылыстар, көктайғақ, күн шуағы 
1-3121 Көктайғақ станогы сымының мұздану күндерінің ор-

таша ең көп саны 1 көрсеткіш 1 255

1-3122

Күндер саны (орташа/ең көп) 
мыналармен:

бұршақ 1 көрсеткіш 1 255
1-3123 тұман 1 көрсеткіш 1 255
1-3124 сырғыма 1 көрсеткіш 1 255
1-3125 боран 1 көрсеткіш 1 255
1-3126 найзағай 1 көрсеткіш 1 255
1-3127 шаңды боран 1 көрсеткіш 1 255
1-3128

Орташа ұзақтығы, сағат
тұман 1 көрсеткіш 1 255

1-3129 боран 1 көрсеткіш 1 255
1-3130 найзағай 1 көрсеткіш 1 255

1-3131 Боран болған күндердің əртүрлі қайталанғыштығы, 
жыл бойы, % 1 көрсеткіш 1 255

1-3132

Күн шуағының ұзақтығы, сағат

тəулік 1 көрсеткіш 772
1-3133 тоқсандық 1 көрсеткіш 772
1-3134 ай 1 көрсеткіш 772
1-3135 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3136 Салыстырмалы ұзақтық, % ай 1 көрсеткіш 772
1-3137 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3138 Күн көзі болған күні бойғы ор-

таша ұзақтық, сағат
ай 1 көрсеткіш 772

1-3139 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3140 Күннің көзі болмаған күндер 

саны
ай 1 көрсеткіш 772

1-3141 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3142 Тұман тұрған күндер 

қайталанғыштығының əртүрлі 
саны, %

ай 1 көрсеткіш 1 255
1-3143 жыл 1 көрсеткіш 1 255

1-3144 Көк тайғақ-қатқақ шөгінділер салмағының жылдық 
максимум қатарының статистикалық сипаттамасы 1 көрсеткіш 1 255

1-3145
Бір атмосфералық 
құбылыстың түрі мен ұзақтығы

мерзім 1 көрсеткіш 533
1-3146 тəулік 1 көрсеткіш 533
1-3147 ай 1 көрсеткіш 533
1-3148 жыл 1 көрсеткіш 533

1-3149 Көк тайғақ-қатқақтың əртүрлі мəндерінің 
қайталанғыштығы ай/жыл 1 көрсеткіш 1 255

Бұлттылық
1-3150 Бұлттылықтың жалпы (ж) жəне 

төменгі (т) саны, ұпаймен
айлық орташа 1 көрсеткіш 772

1-3151 жылдық орташа 1 көрсеткіш 772
1-3152 Мерзімдегі бұлттылықтың 

жалпы (ж) жəне төменгі (т) 
саны, ұпаймен

айлық орташа 1 көрсеткіш 772
1-3153 жылдық орташа 1 көрсеткіш 772
1-3154 Бұлттылық сипаттамасы саны 

ұпаймен
айғы 1 көрсеткіш 772

1-3155 жылғы 1 көрсеткіш 772
1-3156 Бұлттылықтың жалпы (ж) 

жəне төменгі (т) саны бойын-
ша аспанның ашық, жартылай 
ашық жəне бұлыңғыр жай-
күйінің қайталанғыштығы

айғы 1 көрсеткіш 772

1-3157 жылғы 1 көрсеткіш 772

1-3158 бұлттылықтың жалпы жəне 
төменгі саны бойынша ашық 
жəне бұлыңғыр күндердің ор-
таша саны

айғы 1 көрсеткіш 772

1-3159 жылғы 1 көрсеткіш 772

Атмосфералық қысым
1-3160

Станция деңгейіндегі жəне 
теңіз деңгейіндегі орташа 
атмосфералық қысым, гПа

мерзім 1 көрсеткіш 772
1-3161 тəулік 1 көрсеткіш 772
1-3162 он күндік 1 көрсеткіш 772
1-3163 ай 1 көрсеткіш 772
1-3164 жыл 1 көрсеткіш 772
1-3165 Станция деңгейіндегі макси-

малды (немесе минималды) 
атмосфералық қысым, гПа

ай 1 көрсеткіш 772
1-3166 жыл 1 көрсеткіш 772
2-тарау. Агрометеорологиялық мониторинг
1-бөлім. Агрометеорологиялық болжам
2-1001 Қыстап қалатындардың көктемгі-күзгі зерттеуі 1 зерттеу 1 657
2-1002 Топырақ ылғалдылығы: визуальді 1 сипаттама 328
2-1003 инструментальді 1 мəн 4 680
2-1004 Тереңдігі сулану 1 мəн 892
2-1005 қату жəне еру 1 мəн 592
2-1006 Қыстап қалатындардың өміршеңдігін анықтау 1 сипаттама 3 505
2-1007 Жай-күйді бағалау 1 сипаттама 200
2-1008 Бағалау параметрлері 1 мəн 1 001
2-1009

Жайылым:

Жай-күйді бағалау 1 сипаттама 191
2-1010 Шымның жай-күйі 1 сипаттама 173
2-1011 Тапталу дəрежесі 1 сипаттама 182
2-1012 Өнімділігі 1 сипаттама 483
2-1013 Өсімдік зақымдануы 1 сипаттама 391
2-1014 Егістік ауыл шаруашылығы жұмыстары 1 сипаттама 246
2-1015 Топырақ қыртысы 1 сипаттама 373
2-1016 Өсімдік массасының өсімдігі 1 сипаттама 728
2-1017 Жайылымдық мал шаруашылығындағы жұмыс 1 сипаттама 656
2-1018 Гербарий жинау 1 гербарий 801
2-1019 Астық жинау құрылымы 1 мəн 1 766
2-1020

Температура

чекалардағы су 1 мəн 583

2-1021 ТТ, ТМ, ТЖ 
тереңдігіндегі су 1 мəн 592

2-1022 Жартылған топырақ 
қабаты 1 мəн 583

2-1023 Өсу фазасы 1 сипаттама 510
2-1024 Өнімділік элементтері 1 мəн 1 275
2-бөлім. Маршруттық зерттеулер

2-2001 Астық дақылдарының 
агрометеорологиялық 
маршруттық фенологиялық 
зерттеуін жүргізу

зерттеу: 3 жапырақ
1 бақылау 

пунктісі 
бойынша 
1 зерттеу

9 419

2-2002 зерттеу: масақтану
1 бақылау 

пунктісі 
бойынша 
1 зерттеу

9 419

2-2003
Топырақтағы өнімді ылғал 
қорын анықтау

күзде
1 бақылау 

пунктісі 
бойынша 
1 зерттеу

9 419

2-2004 көктемде
1 бақылау 

пунктісі 
бойынша 
1 зерттеу

9 419

2-2005 Қыстап қалатын дақылдардың өміршеңдігін анықтау
1 бақылау 

пунктісі 
бойынша 
1 зерттеу

4 105

2-2006
Жылына 2 рет күздік астық дақылдары бар 
егістіктерге маршруттық зерттеу жүргізу 
(вегетацияның көктемгі жаңаруынан кейін)

1 бақылау 
пунктісі 

бойынша 
1 зерттеу

9 419

2-2007
Жылына 2 рет күздік астық дақылдары бар 
егістіктерге маршруттық зерттеу жүргізу (күзгі вегета-
цияны тоқтатқаннан кейін)

1 бақылау 
пунктісі 

бойынша 
1 зерттеу

9 419

3-бөлім. Болжамдық агрометеорологиялық ақпарат

2-3001
Қазақстан аумағы бойынша он күндіктің метеоро-
логия лық жағдайларын, ауыл шаруашылығы дақыл-
дарының өсу, даму жəне жай-күйі бағасын көрсе-
тумен онкүндіктік агрометеорологиялық бюллетень

1 
бюллетень 36 488

2-3002
Қазақстан аумағындағы бір станция бойынша 0-20, 
0-50 и 0-100 сантиметр қабаттағы ылғал қоры мен 
өсімді нəтижелерді көрсетумен топырақтағы өнімді 
ылғал қоры туралы анықтама

1 анықтама 154

2-3003
Республика аумағы бойынша он күндіктегі өсу 
фазасының басталған күнін, биіктігін, қалыңдығын, 
жай-күй бағасын көрсетумен жаздық астық 
дақылдарының жай-күйі туралы анықтама

1 болжам 20 252

2-3004

Қазақстанның астық себетін аймақтарындағы бір 
станция бойынша жаздық бидайдың (олардың 
өнімділігінің қалыптастырылуын анықтайтын, 
агрометеорологиялық факторларды ескерумен) бол-
жамы (алдын ала, соңғы) 

1 болжам 14 496

2-3005
Қазақстан аумағындағы бір станция бойынша көктемгі-
егістік жұмыстарының басталар алдындағы топырақтағы 
ылғал қорының болжамы (алдын ала, соңғы) 

1 болжам 11 363

2-3006
Қазақстан аумағындағы бір станция бойын-
ша жаздық астық дақылдарын себудің тиімді 
мерзімдерінің болжамы (алдын ала, соңғы)

1 болжам 11 452

2-3007
Қазақстан аумағындағы бір станция бойынша 
жаздық астық дақылдарын пісу мерзімдерінің болжа-
мы (алдын ала, соңғы)

1 болжам 11 288

2-3008
Қазақстан аумағы бойынша қар еру барысы туралы 
(қар жиналу жағдайын көрсетумен) бір станция бой-
ынша анықтама

1 болжам 263

2-3009
Қазақстандағы астық дақылдарын жинаудың 
агрометеорологиялық шарттарының бір облыс бой-
ынша болжамы (алдын ала, соңғы)

1 болжам 14 675

2-3010

Қысқа кетер алдындағы (маршруттық зерттеудің 
нəтижелері бойынша өсімдіктер жай-күйінің си-
паттамасы мен зақымдану дəрежесін қоса) күздік 
дақылдардың бір облыс бойынша жай-күйі туралы 
анықтама

1 болжам 13 301

2-3011
Қазақстан аумағы бойынша вегетацияны жаңарту 
кезеңіндегі (өсімдіктер жай-күйінің сипаттамасы мен 
зақымдану дəрежесін қоса) күздік астық дақылдарының 
бір облыс бойынша жай-күйі туралы есеп 

1 есеп 13 301

2-3012
Қазақстан аумағы бойынша көктем мен күзгі (ылғал 
қорының бағасын қоса) топырақтағы өнімді ылғал 
қорының нақты қоры туралы анықтама бір станция 
бойынша

1 болжам 9 608

2-3013
Қазақстан аумағындағы астық дақылдарын 
жинаудың агрометеорологиялық шарттары туралы 
анықтама

1 болжам 3 208

2-3014
Орташа көпжылдық мəндер мен өткен жылғы 
шарттарға қатысты агрометеорологиялық 
көрсеткіштердің салыстырмалы сипаттамасы

1 зерттеу 3 208

2-3015
Қазақстан аумағы бойынша ауарайы жағдайына 
байланысты ауыл шаруашылығы аурулары мен 
зиянкестерінің даму шарттары туралы анықтама

1 болжам 3 208

2-3016 Станциялар бойынша метеорологиялық кесте 
(онкүндіктік бюллетенге қосымша) 1 кесте 2 216

2-3017
Қазақстан аумағы бойынша көктемгі себуді 
жүргізу жағдайлары мен мерзімдері туралы 
консультациялық анықтама 

1 болжам 1 819

2-3018

Қар жамылғысы кеткеннен кейінгі күздік астық 
дақылдарының жай-күйі туралы анықтама бір облыс 
бойынша (маршруттық зерттеу нəтижелері бойынша 
өсімдіктер жай-күйінің сипаттамасы мен зақымдану 
дəрежесін қамтиды) 

1 болжам 11 318

2-3019
Жаздық дақылдардың масақтану фазасындағы 
маршруттық фенологиялық зерттеу туралы 
анықтама бір облыс бойынша

1 болжам 16 360

2-3020
Жаздық астық дақылдарының 3-ші жапырақ 
фазасындағы маршруттық фенологиялық зерттеу 
туралы анықтама бір облыс бойынша

1 болжам 14 377

2-3021

Қазақстанның астықты аймағы аудандары бойын-
ша вегетациялық кезеңнің ортасымен вегетациялық 
кезеңдегі жай-күй бойынша онкүндіктің өсімді 
нəтижесімен 0 градустан жоғары орташа тəуліктік 
температурасы бар кезеңдегі белсенді оң ауа 
температурасының жиынтық кестесі (бір пункт бойынша)

1 кесте 4 561

2-3022

Қазақстанның астықты аймағы аудандары бойын-
ша вегетациялық кезеңнің ортасымен вегетациялық 
кезеңдегіжай-күй бойынша онкүндіктің өсімді нəтижесімен 
5 градустан жоғары орташа тəуліктік температурасы бар 
кезеңдегі белсенді оң ауа температурасының жиынтық 
кестесі (бір пункт бойынша)

1 кесте 4 561

2-3023

Қазақстан аумағы бойынша себу алдындағы жəне 
вегетациялық кезеңнің бірінші жартысындағы 
агрометеорологиялық жағдайлардың 
консультациялық болжамы (маусымдық болжам 
негізінде) 

1 болжам 10 907

2-3024
Қазақстан аумағы бойынша вегетациялық кезеңнің 
жылумен қамсыздандырылуының болжамы (бір 
станция бойынша) 

1 болжам 1 958

2-3025
Бір ай ішіндегі бір станция деректері бойынша 
жауын-шашынның стандартталған индекстерінің 
негізінде құрғақшылықтың ықтималды болжамы

1 болжам 4 710

2-3026
Бір ай ішіндегі бір станция деректері бойынша 
жауын-шашынның стандартталған индекстерінің 
негізінде құрғақшылық мониторингі

Мониторинг 
бойынша 
ақпарат

1 983

2-3027
Бір ай ішіндегі бір станция деректері бойынша 
Селяниновтың гидротермиялық коэффициентінің 
негізінде құрғақшылық мониторингі

Мониторинг 
бойынша 
ақпарат

4 958

2-3028
Бір станция деректері бойынша онкүндікке 
Селяниновтың гидротермиялық коэффициентінің 
негізінде құрғақшылық мониторингі

Мониторинг 
бойынша 
ақпарат

4 214

2-3029
Жамбыл жəне Алматы облыстары бойынша күздік 
бидай өнімділігінің болжамы бір аудан бойынша (ал-
дын ала, соңғы)

1 болжам 744

2-3030

Қазақстан аумағы бойынша күнбағыс өнімділігіне 
болжам (алдын ала, соңғы), (олардың 
өнімділігінің қалыптастырылуын анықтайтын, 
агрометеорологиялық факторларды ескерумен) бір 
станция бойынша

1 болжам 14 531

3-тарау. Гидрологиялық мониторинг
1-бөлім. Гидрологиялық бақылау
3-1001 Мерзімдегі деңгейлік 

бақылаулар
мерзімді, сантиметр 1 мəн 368

3-1002 толқындану, метр 1 мəн 306

3-1003

Су шығыны қысқы кезеңде, м³/с

өзен ені 50 метрге 
дейін 1 мəн 2 176

3-1004 өзен ені 50 – 100 
метрге дейін 1 мəн 2 858

3-1005 өзен ені 100 – 200 
метрге дейін 1 мəн 2 964

3-1006 өзен ені 200 метрге 
астам 1 мəн 3 125

3-1007

Су шығыны су тасу кезеңінде, 
м³/с

өзен ені 50 метрге 
дейін 1 мəн 1 516

3-1008 өзен ені 50 – 100 
метрге дейін 1 мəн 2 099

3-1009 өзен ені 100 – 200 
метрге дейін 1 мəн 2 235

3-1010 өзен ені 200 мет-
рден астам 1 мəн 2 408

3-1011

Су шығыны жазғы кезеңде, м³/с

өзен ені 50 метрге 
дейін 1 мəн 1 211

3-1012 өзен ені 50 – 100 
метрге дейін 1 мəн 1 794

3-1013 өзен ені 100 – 200 
метрге дейін 1 мəн 1 885

3-1014 өзен ені 200 мет-
рден астам 1 мəн 2 021

3-1015 Мерзімдегі су температурасы С0 1 мəн 147
3-1016 Судың тұздылығы % 1 мəн 1 518
3-1017 Мерзімдегі мұз құбылыстары мұз жағдайлары 1 мəн 365

3-1018 Мерзімдегі мұз құбылыстары
мұздағы мұздың 
қалыңдығы мен қар 
биіктігі, сантиметр

1 мəн 500

3-1019 Мерзімдегі ауа температурасы 1 бақылау 60
3-1020 Атмосфералық бақылаулар 1 бақылау 36
3-1021 Атмосфералық жауын-шашын 1 бақылау 97
3-1022 Қар жамылғысы 1 бақылау 105
3-1023 Қар түсірілімдері 1 бақылау 3 023
3-1024 Су бетіндегі булану мерзімді 1 мəн 300
3-1025 Қар жамылғысының биіктігі (таулы жер) 1 бақылау 615
3-1026 Қашықтық рейкасы бойынша қар биіктігі 1 бақылау 455
3-1027 Жауын-шашын (таулы жер) 1 бақылау 607
3-1028 Қар түсірілім (қардың физикалық қасиеті) 1 бақылау 607

3-1029 Қар өлшеу маршруттарындағы дала жұмыстарын 
жүргізу 1 бақылау 145 337

2-бөлім. Болжамдық гидрологиялық ақпарат
3-2001 Жазықтық өзендердегі көктемгі су тасудағы судың 

максималды деңгейіне ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 5 463

3-2002 Қазақстанның жазықтық өзендері бойынша көктемгі су 
тасу көлеміне ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 10 925

3-2003 Қазақстанның жазықтық өзендеріндегі көктемгі су 
тасудың басталу жəне максимум күндеріне 1 болжам 7 283

3-2004 Вегетациялық кезеңге арналған орташа су шығынына 
ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 4 834

3-2005 Тау өзендері бойынша вегетациялық кезең ішіндегі 
орташа айлық су шығынына ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 4 853

3-2006 Онкүндікке арналған тау өзендері бойынша су 
шығынына орташа мерзімді болжам құрастыру 1 болжам 4 470

3-2007 Аптаға арналған тау өзендері бойынша су шығынына 
орташа мерзімді болжам құрастыру 1 болжам 4 479

3-2008 Тəулікке арналған тау өзендері бойынша су 
шығынына қысқаша мерзімді болжам құрастыру 1 болжам 3 951

3-2009 2 тəулікке арналған тау өзендері бойынша су 
шығынына қысқаша мерзімді болжам құрастыру 1 болжам 3 951

3-2010 3 тəулікке арналған тау өзендері бойынша су 
шығынына қысқаша мерзімді болжам құрастыру 1 болжам 4 115

3-2011 Мұздың ашылуына ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 5 463

3-2012 Қалқыма мұз бен мұз құрсауының пайда болуының 
ұзақ мерзімді болжамы 1 болжам 9 104

3-2013 Тоқсанға арналғансу қоймаларындағы су ағынына 
ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 7 283

3-2014 2-4 тоқсанға арналған су қоймаларындағы су 
ағынынаболжам 1 болжам 6 664

3-2015 Күнтізбелік жылдың бір айына арналған су 
қоймаларындағы су ағынына ұзақ мерзімді болжам 1 болжам 5 463

3-2016
Сəуір-мамыр бойы (екі айға дейін) тəулікке жəне одан 
көпке арналған Оба мен Үлбі өзендерінің жиынтық 
ағынына болжам

1 ақпарат 8 194

3-2017 Қазақстан бойынша күнделікті гидрологиялық бюл-
летень

1 бюлле-
тень 14 567

3-2018 Тау өзендері бойынша гидрометеорологиялық 
ақпарат

1 бюлле-
тень 6 063

3-2019 Алматы облысының өзендері бойынша гидрологиялық 
бюллетень

1 бюлле-
тень 9 104

3-2020 Қауіпті гидрологиялық құбылыстар туралы дауылдық 
ескерту

1 
анықтама 4 561

3-2021
1 ақпанға арналған жай-күй бойынша Қазақстан 
өзендері алаптарындағы ылғал қорының 
жиналғандығы туралы анықтама-консультация (су 
тасуға арналған алдын ала болжам)*

1 
анықтама 994 100

3-2022
1 наурызға арналған жай-күй бойынша Қазақстан 
өзендері алаптарындағы ылғал қорының 
жиналғандығы туралы анықтама-консультация (су 
тасуға арналған негізгі болжам)**

1 
анықтама

1 299 
641

3-2023
1 сəуірге арналған жай-күй бойынша Қазақстанның 
таулы өзендері алаптарындағы (оңтүстік, оңтүстік-
шығыс жəне шығыс) ылғал қорының жиналғандығы 
туралы анықтама-консультация***

1 ескерту 326 918

3-2024 Өзендегі ағымдағы су-мұз жағдайы туралы анықтама 1 
анықтама 5 699

3-2025 Ағымдағы гидрологиялық жағдай туралы анықтамалар 1 
анықтама 7 283

3-2026 Ағымдағы мұз жағдайы туралы анықтама 1 
анықтама 2 367

3-2027 Су қоймаларындағы жай-күй туралы анықтама 1 
анықтама 2 422

3-2028 Қар жамылғысының жай-күйі мен қар тығыздығы тура-
лы онкүндіктік анықтама

1 
анықтама 3 551

3-2029 Айлар бойынша Қазақстан көлдері мен су 
қоймаларындағы су балансы 1 болжам 4 552

3-2030
Қазақстан Республикасындағы жыл бойғы жəне жылы 
мен суық кезеңдегі апатты гидрометеорологиялық 
құбылыстардың жыл сайынғы жинағын құрастыру

1 жинақ 320 472

3-бөлім. Болжамдық қар-көшкінді ақпарат

3-3001 Таудағы қардың жай-күйі туралы 
гидрометеорологиялық ақпарат

1 бюлле-
тень 5 463

3-3002 Көшкін қауіптілігі туралы дауылдық ескерту шығару 1 ескерту 3 187

3-3003 «Таудағы қар жамылғысы мен жауын-шашынға 
бақылау жүргізу материалдары» жылнамасын шығару 1 жылдық 459 768

3-3004 Қар маршруттарындағы қар жамылғысының жай-күйі 
туралы анықтама

1 
анықтама 2 731

3-3005 Қар пунктіндегі визуальді бақылау 1 
қадағалау 153

3-3006 Қар пунктіндегі метеорологиялық бақылау 1 
қадағалау 155

4-бөлім. Мемлекеттік су кадастры

3-4001

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 1-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4002

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(өзендер) 1-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4003

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(өзендер) 2-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4004

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(көлдер, су қоймалары) 2-шығарылым анықтамалығын 
құрастыру үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық 
деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4005

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 3-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4006

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(көлдер, су қоймалары) 4-шығарылым анықтамалығын 
құрастыру үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық 
деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4007

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 4-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4008

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 5-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4009

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(көлдер, су қоймалары) 5-шығарылым анықтамалығын 
құрастыру үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық 
деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4010

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 6-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4011

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(көлдер, су қоймалары) 6-шығарылым анықтамалығын 
құрастыру үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық 
деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4012

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 7-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4013

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(көлдер, су қоймалары) 7-шығарылым анықтамалығын 
құрастыру үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық 
деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4014

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 1-бөлім 
(өзендер) 8-шығарылым анықтамалығын құрастыру 
үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық деректерді жи-
нау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

204 938

3-4015

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ре-
сурстары туралы жыл сайынғы деректер», 2-бөлім 
(көлдер, су қоймалары) 8-шығарылым анықтамалығын 
құрастыру үшін 1 бекет бойынша гидрологиялық 
деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

123 764

3-4016
«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ресур-
стары туралы көпжылдық деректер» 1-шығарылым 
анықтамалығын құрастыру үшін 1 бекет бойынша 
гидрологиялық деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау 

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

399 452

3-4017
«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ресур-
стары туралы көпжылдық деректер» 2-шығарылым 
анықтамалығын құрастыру үшін 1 бекет бойынша 
гидрологиялық деректерді жинау, тексеру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

399 452

3-4018

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ресур-
стары туралы көпжылдық деректер» 3-шығарылым 
анықтамалығын құрастыру үшін 1 бекет бойынша 
гидрологиялық деректерді жинау, тексеру, өңдеу, 
талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

399 452

3-4019

«Құрылықтағы жер үсті суларының режімі мен ресур-
стары туралы көпжылдық деректер» 4-шығарылым 
анықтамалығын құрастыру үшін 1 бекет бойынша 
гидрологиялық деректерді жинау, тексеру, өңдеу, 
талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

399 452

3-4020
«Су бетіндегі буланудың бақылау 
материалдары»анықтамалығын құрастыру үшін 1 бе-
кет бойынша гидрологиялық деректерді жинау, тексе-
ру, өңдеу, талдау

1 бекет 
бойынша 
ақпарат

583 131

5-бөлім. Гидрологиялық өлшеу жүргізу жəне бақылау материалдарын талдау
3-5001 Гидрометриялық 

тұстамадағы тереңдікті 
өлшеу 

Өзеннің ені, 
метр

100 – 300 1 
өлшеу

2 513
3-5002 300 астам19 5 026
3-5003 Тереңдікті өлшемей, 

координаттардың 
жылдамдық 
вертикалінің бұрышты 
өлшеу құралымен 
белгі қойып, зəкірге 
бекітілген, кеме-
ден (катерден не-
месе жағадан) 
гидрометриялық 
зырылдауықпен су 
шығынын өлшеу

100 – 200

1 
өлшеу

4 816
3-5004 201 – 300 5 444
3-5005 301 – 500 9 742

3-5006 500 астам19) 11 927

3-5007
Тереңдікті өлшемей 
беткі қалтқылармен су 
шығынын өлшеу

50 – 100
1 

өлшеу

4 716
3-5008 101 – 200 5 654
3-5009 201 – 300 6 282
3-5010 30019) астам 7 229
3-5011 500 метрге дейінгі еңіс 

бекеттермен жəне 
арасындағы қашықтық 
кезінде су бетінің 
еңісіне бақылау жүргізу

Еңіс бе-
кеттер 
арасындағы 
қашықтық, 
метр

300 дейін
1 қада-
ғалау

201
3-5012 301 – 400 240

3-5013 401 – 500 351

3-5014 Жоғары сулар 
деңгейінің белгілері 
бойынша су шығынын 
анықтау үшін бастапқы 
деректерді алу

Учаскінің 
бұталармен 
жабылу 
дəрежесі

өспеген 1 
алғаш-
қы де-
ректер 

алу

11 745
3-5015 30 % дейін өскен 18 391

3-5016 30 % астам өсіп 
кеткен 24 491

3-5017
Қалқыма үйінділердің 
сынамаларын бір 
уақытта алумен бір су 
шығынын өлшеу

Өзеннің ені, 
метр

Гидрометриялық 
көпірше

1 қада-
ғалау

1 775

3-5018 Қайық өткелі 
(паромды) 2 531

3-5019
Қашықтық 

гидрометриялық 
құрылғы Р-70

2 149

3-5020 Зəкірге бекітілген, 
катерден 
гидрометриялық 
зырылдауықпен су 
шығынын өлшеу жəне 
қалқыма үйінділердің 
сынамаларын іріктеу

Өзеннің ені, 
метр

100 – 200

1 қада-
ғалау

14 112
3-5021 201 – 300 16 297
3-5022 301 – 500 24 309

3-5023 500 астам 28 405

3-5024 Бекеттегі ірі жəне түп 
үйінділерін анықтау

Анықтау 
тəсілі

Фотографиялық 1 
анықтау

2 932
3-5025 Өлшеу 8 585
3-5026 Рама-сетка 4 816
3-5027

Гидрологиялық 
бекеттің, 
гидрометриялық 
тұстаманың, үлескінің 
жоспарын, сызбасын, 
шартты белгілер мен 
сызықтық масштабты 
сызу. Координаттар 
бойынша карталарға 
салу

Жұмыстың 
мазмұны 
мен атауы

қарапайым

1 
схема, 
жер жо-
спары

4 780
3-5028 Орташа 7 174
3-5029 күрделі 8 767

3-5030

Өзен ені 100 
болған кезде 

1:2000 масшта-
бында

200 метр

2 549

3-5031
Өзен ені 200 
болған кезде 

500 метр 1:5000 
масштабында

3 187

3-5032

Қарындашпен 
салу

1 дициметр2 

гидрологиялық 
бекеттің учаскісі

9 924

3-5033

Гидрологиялық 
элементтердің 
графиктері мен 
профильдерін талдау, 
оларды салу жəне 
көшіру

Графиктің, 
профильдің 
түрі

Екі бекеттің бай-
ланыс жəне 

деңгей графигі

1 
талдау

1 675

3-5034
Күнделікті деңгей 
немесе шығындар 

графигі
1 466

3-5035 Scp = S(Sбірл.) 
графигі 628

3-5036 B = f(H) графигі 1 256
3-5037 Vнаиб. = f(H) графигі 728
3-5038 h = f(H) графигі 628
3-5039 Кқыс графигі 1 675
3-5040 Кзар графигі 1 766
3-5041 КDН графигі 1 784

3-5042 Күнделікті лайла-
ну графигі 1 466

3-5043
Саға мен 
алқаптың 

көлденең профилі
1 366

3-5044
Мұз 

жамылғысының 
профилі

628

3-5045 ГК-3М су шығынының 
өлшеуді жазуға 
арналған кітапшаларды 
талдау расходовводы

Су шығынын 
есептеудің 
қиындық 
көрсеткіші

Қарапайым 
1 

талдау

209
3-5046 Орташа 419
3-5047 Күрделі 523
3-5048 Маусымдағы бекеттегі 

су деңгейінің немесе 
қисық əрекеті кезеңінің 
барысын талдау

Талданатын 
кезең

Қысқы 
1 

талдау

838
3-5049 Ашылу 1 047
3-5050 Жылы 1 366
3-5051 Қату 1 147
3-5052 Маусымдағы (қисық 

əрекеті кезеңі) бекет-
тер бойынша өлшенген 
су шығынының талда-
уы мен су шығынының 
қисығын салу

Деңгейге 
қарай су 
шығынының 
тəуелділік 
сипатта-
масы

Q = f(H) қисығы

1 
талдау

6 073

3-5053 Тұзақ тəріздес 
қисық 12 382

3-5054 Бекеттер бойынша 
жыл бойғы қалқыма 
үйінділердің ма-
териалдарын тал-
дау мен күнделікті 
шығындарының есебі

Қалқыма 
үйінділер 
шығындарын 
есептеу 
əдісі

Орташа 
лайлылықтың 
өзгеру графигі 

бойынша 1 
талдау

17 389

3-5055

Қалқыма үйінділер 
шығындарының 

су шығындарына 
тəуелділік графигі 

бойынша

22 215

3-5056

Су шығындары 
қисығының экстрапо-
ляциясы

Экстрапо-
ляциялау 
тəсілі

Аналитикалық

1 экс-
тропо-
ляция

1 466

3-5057 Графикалық Vcp 
= f(H) 1 566

3-5058 F = f(H) қисығы 
бойынша 1 675

3-5059 Q = f(hcp) графигі 
бойынша 3 041

3-5060 Шези формуласы 
бойынша 3 769

3-5061 Поляковтың 
əдісімен 2 203

3-5062 Қалтқылармен 
өлшенген су 
шығындарын 
графоаналитикалық 
тəсілмен есептеу

Қалтқылар 
саны, дана

10 дейін
1 есеп-

теу

1 784
3-5063 11 – 15 2 303

3-5064 15 астам 2 932

3-5065 Қалтқылармен 
өлшенген су 
шығындарын 
аналитикалық тəсілмен 
есептеу

Қалтқылар 
саны, дана

10 дейін
1 есеп-

теу

1 047
3-5066 11 – 15 1 466

3-5067 15 астам 2 695

3-5068 Гидрометриялық 
зырылдауықпен 
өлшенген су 
шығындарын 
графоаналитикалық 
тəсілмен есептеу

Жылдамдық 
вертикаль-
дар саны, 
дана 

5 дейін

1 есеп-
теу

4 498
3-5069 6 – 7 4 716
3-5070 8 – 10 5 026
3-5071 11 – 13 5 135
3-5072 14 – 15 5 281
3-5073 Қалқыма үйінділерді 

аналитикалық тəсілмен 
есептеу

Өлшеу тəсілі
Детальді 1 есеп-

теу
1 147

3-5074 Интеграциялы не-
месе негізгі 692

3-5075 ГК-64 кітапшаларын 
нивелирледі 
техникалық бақылау

Рейкалар 
(қада) 
белгісінің 
жай-күйі

Рейкалар (қада) 
белгісі өзгермеген 1  бақы-

лау

733

3-5076
Өзгерген 

белгілерімен рей-
калар (қада) бар

947

3-5077 ЖСД орналастырылған 
бекеттер бойынша 
мəліметтер, сипаттау 
құрастыру

Өзгерістері 
бар бекеттер 
саны

5 дейін
1 сип-
патау

1 566

3-5078 6 – 10 2 822

3-5079
1 бақылау бекетінің 
деректері бойынша 
қауіпті гидрологиялық 
құбылыс, соның 
ішінде зерттеу мен 
сипаттау. Қолайсыз 
гидрометеорологиялық 
жағдай кезінде бақылау 
жүргізу

Су деңгейінің көтерілуі (су 
тасқыны, су басу, анжыр), су 

деңгейінің төмендеуі

1 мəн

4 361

3-5080 Су шығыны (су деңгейінің 
көтерілу кезінде) 6 100

3-5081 Мұз құбылыстары (мұз құрсау) 4 579

6-бөлім. Каспий теңізі бойынша гидрологиялық ақпарат жəне өзен ағынының 
ресурстары

3-6001 Күнделікті Каспий теңізі бойынша бюллетень 1 бюлле-
тень 41 252

3-6002 Каспий теңізі қазақстандық секторының орта 
бөлігіне арналған толқындану бюллетені 

1 бюлле-
тень 29 134

3-6003 Каспий теңізінің 5 ауданы бойынша толқындану 
болжамы 1 болжам 13 656

3-6004 10 пунктке арналған Каспий теңізі деңгейінің бол-
жамы 1 болжам 3 669

3-6005 Каспий теңізіндегі қарқынды-жиналмалы 
құбылыстарға шолу 1 барлау 15 477

3-6006 Каспий теңізіндегі мұз жағдайларын шолу 1 барлау 15 477

3-6007
«Каспий теңізінің режимі туралы жыл сайынғы де-
ректер» анықтамалығы (Мұз құбылыстары, Каспий 
теңізі су бетінің жай-күйіне шолу)

1 анықта-
малық 65 642

3-6008
«Жыл бойғы негізгі өзен алаптары мен олардың 
үлескілері бойынша су ресурстары» фондық 
кестелерін құрастыру

кестесі 249 913

3-6009
«Жыл бойғы Қазақстанның барлық аумағы бойынша 
өзен ағындарының ресурстары» фондық кестелерін 
құрастыру

кестесі 64 094

7-бөлім. Режимді-анықтамалық ақпарат
3-7001

Су деңгейі

орташа 
тəуліктік 1 көрсеткіш 555

3-7002 орташаайлық 1 көрсеткіш 555

3-7003 ай бойғы 
экстремальді 1 көрсеткіш 555

3-7004 орташа 
онкүндіктік 1 көрсеткіш 555

3-7005 жыл бойғы 
орташа 1 көрсеткіш 555

3-7006 жыл бойғы 
экстремальді 1 көрсеткіш 555

3-7007

Су шығыны

орташа 
тəуліктік 1 көрсеткіш 555

3-7008 орташаайлық 1 көрсеткіш 555

3-7009 ай бойғы 
экстремальді 1 көрсеткіш 555

3-7010 орташа 
онкүндіктік 1 көрсеткіш 555

3-7011 жыл бойғы 
орташа 1 көрсеткіш 555

3-7012 жыл бойғы 
экстремальді 1 көрсеткіш 555

3-7013 Ағын көлемі ай ішінде 1 көрсеткіш 581
3-7014 жыл ішінде 1 көрсеткіш 555
3-7015 Ағын модулі ай ішінде 1 көрсеткіш 581
3-7016 жыл ішінде 1 көрсеткіш 555
3-7017 Ағын қабаты ай ішінде 1 көрсеткіш 581
3-7018 жыл ішінде 1 көрсеткіш 555
3-7019 Су объектісінің ені 1 көрсеткіш 855
3-7020 Су объектісінің орташа тереңдігі 1 көрсеткіш 855
3-7021 Су объектісінің максималды (минималды) тереңдігі 1 көрсеткіш 855
3-7022

Ағын жылдамдығы
орташа 1 көрсеткіш 845

3-7023 максималды 1 көрсеткіш 845
3-7024 минималды 1 көрсеткіш 845

3-7025

Су температурасы

орташа 
тəуліктік 1 көрсеткіш 555

3-7026 орташаайлық 1 көрсеткіш 555

3-7027 ай бойғы 
экстремальді 1 көрсеткіш 555

3-7028 орташа 
онкүндіктік 1 көрсеткіш 555

3-7029 жыл бойғы 
орташа 1 көрсеткіш 555

3-7030 жыл бойғы 
экстремальді 1 көрсеткіш 555

3-7031 0, 2, 10°С арқылы судың өту күні 1 көрсеткіш 562

3-7032 Қалқыма жəне ілеспе тасындылар 
шығыны

орташа 
тəуліктік 1 көрсеткіш 555

3-7033 орташа айлық 1 көрсеткіш 555

3-7034 Ай бойғы экстремальді қалқыма жəне ілеспе тасын-
дылар шығыны 1 көрсеткіш 562

3-7035 Орташа он күндіктік қалқыма жəне ілеспе тасынды-
лар шығыны 1 көрсеткіш 562

3-7036 Жыл бойғы экстремальді қалқыма жəне ілеспе та-
сындылар шығыны 1 көрсеткіш 562

3-7037 Бір жылғы тасындылар ағынының көлемі 1 көрсеткіш 562
3-7038 Бір жылғы тасындылар ағынының модулі 1 көрсеткіш 562
3-7039 Жыл бойғы су тасқынының ұзақтығы 1 көрсеткіш 615
Мұз құбылыстары
3-7040 Мұз үстіндегі мұздың қалыңдығы мен қар биіктігі, он 

күндіктік мəндер 1 көрсеткіш 588

3-7041 Жыл бойғы мұздың (қар биіктігінің) ең үлкен 
қалыңдығы 1 көрсеткіш 562

3-7042 Мұз құбылыстарының басталуы мен аяқталуы тура-
лы деректер 1 көрсеткіш 562

3-7043 Су тасқыны шыңының болған күні 1 көрсеткіш 588
3-7044

Ұзақтығы 

анжыр жүру 1 көрсеткіш 555
3-7045 мұз жүру 1 көрсеткіш 555
3-7046 мұз құрсауы 1 көрсеткіш 555

3-7047
барлық мұз 

құбылыстары 
болған кезең

1 көрсеткіш 555

3-7048 Мұз кептелістері мен сең тоқтау туралы қосымша 
мəліметтер 1 көрсеткіш 562

4-тарау. Карталар мен ауданға бөлу
1-бөлім. Карталар мен ауданға бөлу
4-1001 Жылдық жоғарылау ықтималдығы 0.02 көлеңкедегі 

максималды температура бойынша ауданға бөлу
1 карта/
облыс 27 879

4-1002 Жылдық жоғарылау ықтималдығы 0.02 көлеңкедегі 
минималды температура бойынша ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1003 Қаңтардағы ауаның орташа айлық температурасы 
бойынша аумақты ауданға бөлу 

1 карта/
облыс 27 879

4-1004 Шілдедегі ауаның орташа айлық температурасы 
бойынша аумақты ауданға бөлу 

1 карта/
облыс 27 879

4-1005
Қаңтардағы ауаның орташа айлық температурасы-
нан ауаның ең суық тəуліктерінің ауытқуы бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1006
Қамсыздандырылуы 0,90 (0,98) топыраққа нөлдік 
изотерма өтуінің максималды тереңдігі бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1007
Топыраққа түсетін (0,02 артудың жылдық 
ықтималдығымен анықталатын, сипаттамалық мəн) 
қар жүктемесі бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1008
Топыраққа (өте төмен айрықша төмен 
ықтималдықпен қар түсу нəтижелерінде) түсетін 
төтенше қар жүктемесі бойынша аумақты ауданға 
бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1009

Төтенше тасындылармен туындаған, Еврокод 1991-
1-3 (өте төмен айрықша төмен ықтималдықпен 
қардың қабаттану нəтижесінде), В-қосымшасы 
бойынша, жабынға түскен қар жүктемесі бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1010
Жердің жоғары орнымен жəне қар жүктемесімен 
байланысты климаттық аймақтар бойынша (таулы 
аудандарды қоса) аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1011 0,02 арту ықтималдығымен желдің базалық 
жылдамдығы бойынша аумақты ауданға бөлу 

1 карта/
облыс 27 879

4-1012 Қысқы кезеңдегі желдің орташа жылдамдығы бойын-
ша аумақты ауданға бөлу 

1 карта/
облыс 27 879

4-1013 Найзағайдың жылдық ұзақтығы бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1014 Найзағай қайталанғыштығы бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1015 Көктайғақ қабырғасының қалыңдығы бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1016 Құрылысқа арналған климаттық аймақтар бойынша 
аумақты ауданға бөлудың сызба картасы

1 карта/
облыс 27 879

4-1017 Көпжылдық климаттық деректерді бағалау (есептеу) 1 МС есебі 9 104

4-1018 Су бұру желілерін жобалауға арналған «жаңбыр 
профилі» картасы 1 МС есебі 9 104

4-1019 Климаттық сипаттамалар бойынша аумақты ауданға 
бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1020 Кез келген аймақ үшін ауа температурасы бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1021 Орташа абсолютті минималды ауа температурасы 
бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1022 Орташа абсолютті максималды ауа температурасы 
бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1023 Абсолютті минималды ауа температурасы бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1024 Абсолютті максималды ауа температурасы бойын-
ша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1025 Орташа жылдық ауа температурасы бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1026 Ең суық тəуліктер бойынша аумақты ауданға бөлу 1 карта/
облыс 27 879

4-1027 Ең суық бес күн қатар (бес күндік) бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1028
Қамсыздандырылуы 95 и 99% квантиль жəне ми-
нус 30° кем 30°С артық температуралардың үздіксіз 
ұзақтығының ықтималдығы бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1029 От жағу кезеңі мен суыту кезеңінің орташа жəне мак-
сималды ұзақтығы бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1030 Градус-күндерінің орташа саны бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1031
0°, 5°, 10°, 15°С арқылы орташа тəуліктік ауа 
температурасының ауысу күндері бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1032
0, 5, 10, 15°С жоғары орташа тəуліктік ауа темпе-
ратурасы болған кезең ұзақтығы бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1033
0, 5, 10, 15°С жоғары орташа тəуліктік ауа 
температурасының жиынтығы бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1034 Ауадағы көктемгі соңғы үсік болған күндер бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1035 Ауадағы күзгі алғашқы үсік болған күндер бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1036 Ауадағы аязсыз болған кезең ұзақтығы бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1037 Жыл бойғы жауын-шашын бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1038 Суық кезеңдегі жауын-шашын бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1039 Жылы кезеңдегі жауын-шашын бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1040 Жауын-шашынның берілген қамсыздандыруы 
бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1041
Мөлшері 50 милиметр жəне артық 12 сағаттан кем 
сұйық пен аралас жауын-шашын бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1042
1 сағат жəне одан кем уақыт ішінде 30 милиметр ≥ 
қарқынды қатты нөсер жаңбыр бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1043 20 минут ұзақтықтағы жаңбырдың қарқыны 
шамасының картасы

1 карта/
облыс 27 879

4-1044 Қар жамылғысының салмағы бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1045 Мөлшері 50 милиметр жəне артық 12 сағаттан кем 
қатты жауын-шашын бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1046 Қар жамылғысының тұрақты қалыптасу күндері 
бойынша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1047 Қар жамылғысының тұрақты бұзылу күндері бойын-
ша аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1048 Қар жамылғысы болған күндердің саны бойынша 
аумақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1049 Қардағы су қоры бойынша аумақты ауданға бөлу 1 карта/
облыс 27 879

4-1050 Кез келген аймақ үшін мұз қабырғасының 
қалыңдығы бойынша микроклиматтық карта

1 карта/об-
лыс 27 879

4-1051 Жылыту кезеңі үшін жел жылдамдығының 80% 
қамтамасыздығы бойынша аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1052 Күндік сұйық жауын-шашынның ең көп мөлшері 
бойынша аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1053 Жел қысымының 0,02-ден асып кетуі ықтималдығы 
бойынша аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1054 Жел қысымы бойынша аймақты ауданға бөлу 1 карта/
облыс 27 879

4-1055 Жыл үшін желдің орташа жылдамдығы бойынша 
аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1056 Қаңтар айы үшін желдің орташа жылдамдығы 
бойынша аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1057 Шілде айы үшін желдің орташа жылдамдығы 
бойынша аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1058 Жыл үшін желдің басым бөлігі бойынша аймақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1059 Суық кезең үшін желдің басым бөлігі бойынша 
аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1060 Жылы кезең үшін желдің басым бөлігі бойынша 
аймақты ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879
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4-1061 Максималды желдің ұйытқуы бойынша аймақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1062 Боранды күндер саны бойынша аймақты ауданға 
бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1063 Аймақты мұзтайғақ күндер саны бойынша ауданға 
бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1064 Шаңды-дауылды күндер саны бойынша аумақты 
ауданға бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1065 Тұманды күндер саны бойынша аумақты ауданға 
бөлу

1 карта/
облыс 27 879

4-1066
Қазақстан Республикасының аумағын 
мамандандырылған климаттық ерекшеліктер бойын-
ша ауданға бөлу

1 карта/15 
облыстың 390 302

4-1067 Өзеннің гидрографиялық зерттеу деректері бойын-
ша карта салу

1 карта/
өзен 

бассейні
27 879

5-тарау. Климаттың жай-күйі мен өзгеруінің мониторингі
1-бөлім. Климаттың жай-күйі мен өзгеруінің мониторингі

5-1001
Қазақстан Республикасының аумағында климаттың 
жағдайы мен өзгеруі мониторингінің жыл сайынғы 
бюллетені

1 
бюллетень

9 636 
154

5-1002
Бір метеорологиялық станцияның деректері 
бойынша, сапа бақылауынан өткен климаттық 
айнымалының мəнін алу

1 мəн 437

5-1003
Бір метеорологиялық станцияның деректері 
бойынша, климаттық біртектілікке тексеруден өткен 
климаттық айнымалы мəндердің уақытша мəндер 
қатарын алу (мəндер кешені)

1 мəндер 
кешені 3 505

5-1004
Климаттық айнымалының статистикалық сипатта-
масын бір метеорологиялық станцияның деректері 
бойынша жылдардың белгілі бір базалық кезеңін 
еесептеу

1 сипат-
тама 9

5-1005
Бір станция деректеріне сəйкес жылдың əртүрлі 
кезеңдерінде орташаланған климаттық айнымалы 
мəнін есептеу

1 мəн 64

5-1006
Бір метеорологиялық станция бойынша жылдардың 
базалық кезеңіндегі орташа мəнге қатысты 
климаттық айнымалы ауытқуларды есептеу

1 мəн 410

5-1007
Бір станция бойынша зерттелетін жылы климаттық 
айнымалы ауытқулардың шамасынан асып кетпеуі 
ықтималдығын есептеу

1 мəн 1 202

5-1008
Бір метеорологиялық станция бойынша зерттелетін 
жылы климаттық айнымалы мəннің экстремалды 
индексін есептеу

1 индекс 1 639

5-1009
Нақты жылдағы (жылдың кезеңі) климаттық 
жағдайларды сипаттау үшін аумақ бойынша 
климаттық айнымалылары мəндерінің үлестірілуін 
талдау жəне картасын тұрғызу

1 карта 40 878

5-1010 Белгілі бір жылға климаттық айнымалы мəннің орта-
ша мəніне септеу 1 мəн 2 932

5-1011 Нақты бір жылдағы климаттық ауыспалы 
ауытқулардың аймақтар бойынша орташа дəрежесі 1 мəн 4 097

5-1012
Климаттық айнымалы мəндердің уақыт кезеңі бой-
ынша орташа жəне аудан бойынша орташа мəнін 
есептеу

1 мəн 1 875

5-1013 Нақты бір жылдағы климаттық айнымалылар аймағы 
бойынша орташа мəндердің кешені, оларды талдау 1 мəн 7 283

5-1014
Бір метеорологиялық станция бойынша климаттық 
айнымалының сызықтық трендінің сипаттамаларын 
бағалау

1 мəн 3 141

5-1015
Климаттық айнымалының сызықтық тренд 
сипаттамаларының мəндерін бөлу картасын жасау 
жəне талдау

1 карта 10 652

5-1016
Климаттық айнымалының экстремалды индекстің 
бір метеорологиялық станция бойынша сызықтық 
трендінің сипаттамаларын бағалау

1 мəн 264

5-1017
Климаттық айнымалы экстремалды индексінің 
сызықтық трендінің сипаттамаларының мəндерін 
бөлу картасын жасау жəне талдау

1 карта 10 652

5-1018
Аймақ бойынша орташаланған, климаттық 
айнымалының сызықтық трендсипаттамасының 
кешені

1 сипат-
тамалар 
кешені

1 739

5-1019
Аймақ бойынша орташаланған, климаттық 
айнымалының сызықтық тренд сипаттамасын 
бағалау

1 сипат-
тама 2 895

5-1020
Жыларалық жүрісті, жылжымалы орташа қисық пен 
климаттық айнымалы мəндер үшін тренд сызығын, 
аумақ бойынша орташаланған жəне кез келген жыл 
кезеңін біріктіретін графикті тұрғызу жəне талдау

1 кесте 1 202

5-1021 Жаһандық климаттың жағдайымен өзгеруін шолу 1 шолу 36 417

5-1022
Белгілі бір жылға климаттың мониторингінің 
нəтижелерін жəне Қазақстан Республикасының 
аумағында климаттың өзгеруін бірнеше жылдар 
бойы қарау

1 шолу 479 797

6-тарау. Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылаулар жүргізу
1-бөлім. Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың концентрациясын 
анықтау (зертханалық талдау)
6-1001 Аммиак 1 көрсеткіш 1 782
6-1002 Қалқымалы заттар 1 көрсеткіш 1 223
6-1003 Азот диоксиді 1 көрсеткіш 1 745
6-1004 Күкірт диоксиді 1 көрсеткіш 1 948
6-1005 Кадмий, Cd 1 көрсеткіш 4 657
6-1006 Күкірт қышқылы 1 көрсеткіш 1 997
6-1007 Мыс, Cu 1 көрсеткіш 4 657
6-1008 Мышьяк, As 1 көрсеткіш 2 408
6-1009 Анықталмаған мышьяк қосылыстары 1 көрсеткіш 2 408
6-1010 Азот оксиді (азот оксиді) 1 көрсеткіш 1 432
6-1011 Көміртегі тотығы 1 көрсеткіш 1 026
6-1012 Қорғасын, Pb 1 көрсеткіш 4 657
6-1013 Күкіртті сутегі 1 көрсеткіш 1 948
6-1014 Сульфаттар 1 көрсеткіш 1 997
6-1015 Көмірсутектердің қосындысы 1 көрсеткіш 1 468
6-1016 Фенол 1 көрсеткіш 1 794
6-1017 Формальдегид 1 көрсеткіш 1 948
6-1018 Фторлы сутегі 1 көрсеткіш 2 562
6-1019 Хлор 1 көрсеткіш 1 794
6-1020 Хлорлы сутек 1 көрсеткіш 5 831
6-1021 Хром (6+), Cr6+ 1 көрсеткіш 1 266
6-1022 Бенз(а)пирен 1 көрсеткіш 2 292
6-1023 Бериллий, Be 1 көрсеткіш 4 657
6-1024 Қалқымалы бөлшектер РМ-10 1 көрсеткіш 1 223
6-1025 Кобальт, Co 1 көрсеткіш 1 266
6-1026 Марганец, Мn 1 көрсеткіш 1 266
6-1027 Гамма-сəуленің баламалы дозасы (гамма-фон) 1 көрсеткіш 866
6-1028 Никель, Ni 1 көрсеткіш 1 266
6-1029 Сынап, Hg 1 көрсеткіш 1 266
6-1030 Көмірсутектер 1 көрсеткіш 1 468
6-1031 Фосфор 1 көрсеткіш 1 481
6-1032 Фосфорлық ангидрид 1 көрсеткіш 1 481
6-1033 Фосфор қышқылы 1 көрсеткіш 1 481
6-1034 Жалпы хром,Cr 1 көрсеткіш 1 266
6-1035 Цинк, Zn 1 көрсеткіш 4 657
2-бөлім. Жылжымалы зертханалар көмегімен қоршаған ортадағы ластаушы 
заттардың концентрациясын анықтау
6-2001 Аммиак 1 көрсеткіш 209
6-2002 Бензол 1 көрсеткіш 209
6-2003 Қалқымалы заттар 1 көрсеткіш 1 223
6-2004 Қалқымалы бөлшектер РМ-10 1 көрсеткіш 1 223
6-2005 Гидрохлорид 1 көрсеткіш 5 831
6-2006 Азотадиоксиді 1 көрсеткіш 1 745
6-2007 Күкірт диоксиді 1 көрсеткіш 1 948
6-2008 Күкірт қышқылы 1 көрсеткіш 1 997
6-2009 Ксилол 1 көрсеткіш 209
6-2010 Метан 1 көрсеткіш 461
6-2011 Гамма-сəуленің баламалы дозасы (гамма-фон) 1 көрсеткіш 614
6-2012 Озон 1 көрсеткіш 209
6-2013 Азот оксиді (азот оксиді) 1 көрсеткіш 209
6-2014 Көміртегі тотығы 1 көрсеткіш 1 026
6-2015 Күкіртті сутегі 1 көрсеткіш 1 948
6-2016 Сульфаттар 1 көрсеткіш 1 997
6-2017 Толуол 1 көрсеткіш 209
6-2018 Көмірсутектер 1 көрсеткіш 209
6-2019 Фенол 1 көрсеткіш 1 794
6-2020 Формальдегид 1 көрсеткіш 1 948
6-2021 Фторлы сутегі 1 көрсеткіш 915
3-бөлім. Газ талдауаторлары көмегімен ауадағы ластаушы заттардың кон-
центрациясын анықтау (автоматтық режимде)
6-3001 Аммиак 1 көрсеткіш 252
6-3002 Қалқымалы заттар (шаң) 1 көрсеткіш 252
6-3003 Қалқымалы бөлшектер РМ-1 1 көрсеткіш 252
6-3004 Қалқымалы бөлшектер РМ-2,5 1 көрсеткіш 252
6-3005 Қалқымалы бөлшектер РМ-4 1 көрсеткіш 252
6-3006 Қалқымалы бөлшектер РМ-10 1 көрсеткіш 252
6-3007 Азот диоксиді 1 көрсеткіш 252
6-3008 Күкірт диоксиді 1 көрсеткіш 252
6-3009 Азот оксиді (азот оксиді) 1 көрсеткіш 252
6-3010 Көміртегі тотығы 1 көрсеткіш 252
6-3011 Көмірқышқыл газы 1 көрсеткіш 252
6-3012 Күкіртті сутегі 1 көрсеткіш 252
6-3013 Көмірсутектердің қосындысы 1 көрсеткіш 252
6-3014 Метан 1 көрсеткіш 252
6-3015 Гамма-сəуленің баламалы дозасы (гамма-фон) 1 көрсеткіш 252
6-3016 Метан емес көмірсутектер 1 көрсеткіш 252
6-3017 Озон 1 көрсеткіш 252
6-3018 Формальдегид 1 көрсеткіш 252
4-бөлім. Топырақ сынамаларын іріктеу жəне талдау
6-4001 Кадмий, Cd 1 көрсеткіш 16 841
6-4002 Марганец, Мn 1 көрсеткіш 16 841
6-4003 Мыс, Cu 1 көрсеткіш 28 054
6-4004 Мұнай өнімдері 1 көрсеткіш 4 682
6-4005 Никель, Ni 1 көрсеткіш 16 841
6-4006 Қорғасын, Pb 1 көрсеткіш 16 841
6-4007 Хром 1 көрсеткіш 28 054
6-4008 Цинк, Zn 1 көрсеткіш 28 054
6-4009 Мышьяк, As 1 көрсеткіш 16 841
6-4010 Сынап, Hg 1 көрсеткіш 18 383

6-4011 Топырақтағы улы компоненттерді анықтауға 
үлгілерді іріктеу жəне жеткізу 1 көрсеткіш 8 141

5-бөлім. Радиациялық фон деңгейін бақылау
6-5001 Гамма фонының радиациялық қуатының деңгейін 

бақылау 1 бақылау 129

6-5002 Бета белсенділігі қосындысын бақылау 1 бақылау 73 906
6-бөлім. Атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысының сынамала-
рын іріктеу жəне талдау
6-6001 Аммоний тұздығы, NH4 1 көрсеткіш 2 353
6-6002 Сукарбонаттары, HCO3

2- 1 көрсеткіш 1 339
6-6003 Кадмий, Cd 1 көрсеткіш 2 052
6-6004 Калий, K+ 1 көрсеткіш 203
6-6005 Кальций иондары, Ca2+ 1 көрсеткіш 1 542
6-6006 Қышқылдық, рН 1 көрсеткіш 1 487
6-6007 Жауын-шашын мөлшері, мм 1 көрсеткіш 104
6-6008 Магний иондары, Mg 1 көрсеткіш 1 794
6-6009 Мыс, Cu 1 көрсеткіш 1 997
6-6010 Мышьяк, As 1 көрсеткіш 1 997
6-6011 Натрий, Na+ 1 көрсеткіш 203
6-6012 Нитраттар (NO3

2-) 1 көрсеткіш 1 899
6-6013 Қорғасын, Pb 1 көрсеткіш 1 997
6-6014 Сульфаты, SO4

- 1 көрсеткіш 2 304
6-6015 Иондар қосындысы, мг/л 1 көрсеткіш 614
6-6016 Меншікті электрөткізгіштігі 1 көрсеткіш 872
6-6017 Хлоридтер 1 көрсеткіш 1 333
6-6018 Сынамаларды іріктеу жəне жеткізу 1 көрсеткіш 7 680
7-бөлім. Су түбіндегі шөгінділерді іріктеу жəне талдау
6-7001 Кадмий, Cd 1 көрсеткіш 41 570
6-7002 Марганец, Мn 1 көрсеткіш 41 570
6-7003 Мыс, Cu 1 көрсеткіш 41 570

6-7004 Мышьяк, As 1 көрсеткіш 41 570
6-7005 Никель, Ni 1 көрсеткіш 41 570
6-7006 Қорғасын, Pb 1 көрсеткіш 41 570
6-7007 Хром 1 көрсеткіш 41 570
6-7008 Мұнай өнімдері 1 көрсеткіш 4 682
6-7009 Цинк, Zn 1 көрсеткіш 41 570
6-7010 Сынап, Hg 1 көрсеткіш 47 868
6-7011 Су түбіндегі шөгінділердегі улы компоненттерді 

анықтауға сынамаларды іріктеу жəне жеткізу 1 көрсеткіш 8 141
8-бөлім. Жер үстi жəне теңiз суларын гидрохимиялық көрсеткiштер бойынша 
сынау жəне физикалық-химиялық талдау
6-8001 Нитратты азот, NO3

2- 1 көрсеткіш 2 243
6-8002 Нитритті азот (аммонийлі),NO2

- 1 көрсеткіш 1 677
6-8003 Алюминий, Al 1 көрсеткіш 2 451
6-8004 Аммоний тұздығы, NH4 1 көрсеткіш 1 985
6-8005 Бериллий, Be 1 көрсеткіш 1 217
6-8006 Бор, B 1 көрсеткіш 1 733
6-8007 ОБТ5 (оттегін биохимиялық тұтынуы (шынылы 

анықтау) 1 көрсеткіш 1 659
6-8008 Қалқымалы заттар 1 көрсеткіш 3 527
6-8009 Көзбен шолып бақылау 1 көрсеткіш 614
6-8010 Сукарбонаттары, HCO3

2- 1 көрсеткіш 1 321
6-8011 Көміртектің қостотығы, CO2 1 көрсеткіш 1 118
6-8012 Тотығу-тотықсыздану əлеуеті, Eh 1 көрсеткіш 1 174
6-8013 Жалпы темір, Fe 1 көрсеткіш 2 138
6-8014 Темір2+, Fe 2+ 1 көрсеткіш 2 138
6-8015 Темір3+ 1 көрсеткіш 2 138
6-8016 Қаттылық 1 көрсеткіш 1 321
6-8017 Иіс 1 көрсеткіш 608
6-8018 Кадмий, Cd 1 көрсеткіш 1 217
6-8019 Калий, K+ 1 көрсеткіш 1 217
6-8020 Кальция ионы, Ca2+ 1 көрсеткіш 1 321
6-8021 Карбонаттар 1 көрсеткіш 1 014
6-8022 Кобальт, Co 1 көрсеткіш 2 451
6-8023 Кремний, Si 1 көрсеткіш 1 683
6-8024 Ұзақ фенолдар 1 көрсеткіш 2 402
6-8025 Магний, Mg 1 көрсеткіш 1 382
6-8026 Марганец, Мn 1 көрсеткіш 1 475
6-8027 Мыс, Cu 1 көрсеткіш 1 475
6-8028 Минералдау 1 көрсеткіш 4 246
6-8029 Молибден, Mo 1 көрсеткіш 2 451
6-8030 Мышьяк, As 1 көрсеткіш 1 217
6-8031 Натрий, Na+ 1 көрсеткіш 1 217
6-8032 Натрий мен калийдің қосындысы 1 көрсеткіш 412
6-8033 Мұнай өнімдері 1 көрсеткіш 1 026
6-8034 Никель, Ni 1 көрсеткіш 1 475
6-8035 Оттегін химиялық қолдану (ОХҚ) 1 көрсеткіш 3 060
6-8036 Дихлордифенилдихлорэтилен (4,4’- ДДЕ), С14Н8Сl4 1 көрсеткіш 1 511
6-8037 Дихлордифенилтрихлорэтан (4,4’-ДДТ), С14Н9Сl5 1 көрсеткіш 1 511
6-8038 Тұнықтық 1 көрсеткіш 455
6-8039 Ерітілген оттегі 1 көрсеткіш 1 634
6-8040 Су шығыны 1 көрсеткіш 768
6-8041 Сутегі көрсеткіші, рН 1 көрсеткіш 1 425
6-8042 Сынап, Hg 1 көрсеткіш 2 396
6-8043 Қорғасын, Pb 1 көрсеткіш 1 475
6-8044 Күкіртті сутегі, H2S 1 көрсеткіш 2 519
6-8045 Су ағысының жылдамдығы 1 көрсеткіш 203
6-8046 СБАЗ (АБАЗ КБАЗ ИЕБАЗ) 1 көрсеткіш 2 458
6-8047 Сульфаттар, SO4

- 1 көрсеткіш 2 200
6-8048 Азоттың қосындысы 1 көрсеткіш 104
6-8049 Ерітілген заттардың жалпы саны (құрғақ қалдық) 1 көрсеткіш 4 246
6-8050 Температура 1 көрсеткіш 203
6-8051 Меншікті электрөткізгіштік 1 көрсеткіш 258
6-8052 Фосфаттар, PO4 1 көрсеткіш 1 782
6-8053 Фторидтер 1 көрсеткіш 1 530
6-8054 Хлоридтер 1 көрсеткіш 1 321
6-8055 Хром (3+), Cr3+ 1 көрсеткіш 1 425
6-8056 Хром (6+), Cr6+ 1 көрсеткіш 1 425
6-8057 Жалпы хром, Cr 1 көрсеткіш 1 831
6-8058 Түстілік 1 көрсеткіш 1 069
6-8059 Мырыш, Zn 1 көрсеткіш 1 475
6-8060 Тығыздық 1 көрсеткіш 811
6-8061 Цианидтер 1 көрсеткіш 971
6-8062 Майлар 1 көрсеткіш 2 261
6-8063 Перманганатты тотығушылық 1 көрсеткіш 971
6-8064 Кремний қостотығы 1 көрсеткіш 1 683
6-8065 Бос жəне жалпы хлор 1 көрсеткіш 1 075
6-8066 Судың деңгейі 1 көрсеткіш 565
6-8067 Бұлдырлық 1 көрсеткіш 2 212
6-8068 Гексахлорциклогексанның альфа изомері, C6H6Cl6 1 көрсеткіш 1 511
6-8069 Гексахлорциклогексанның гамма изомері, C6H6Cl6 1 көрсеткіш 1 511
6-8070 Гексахлорциклогексанның бета изомері, С6Н6Сl6 1 көрсеткіш 1 511
6-8071 Жалпы фосфор 1 көрсеткіш 4 252
6-8072 Сілтілік 1 көрсеткіш 971
6-8073 Литий, Li 1 көрсеткіш 1 475
6-8074 Ванадий, V 1 көрсеткіш 1 475
6-8075 Қалайы, Sn 1 көрсеткіш 1 475
6-8076 Стронций, Sr 1 көрсеткіш 1 475
6-8077 Титан, Ti 1 көрсеткіш 1 475
6-8078 Мұнай (суда еритін жəне суда ерімейтін) 1 көрсеткіш 1 026
6-8079 Иондар қосындысы 1 көрсеткіш 104
6-8080 Оттегімен қанықтыру, % 1 көрсеткіш 1 683
6-8081 Жер үсті суларындағы улы компоненттерді 

анықтауға сынамаларды іріктеу жəне жеткізу 1 көрсеткіш 14 334
9-бөлім. Автоматты режимде гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті 
жəне теңіз суларын физикалық жəне химиялық талдау
6-9001 Температура 1 көрсеткіш 252
6-9002 Сутегі көрсеткіші 1 көрсеткіш 252
6-9003 Ерітілген оттегі 1 көрсеткіш 252
6-9004 Карбонаттар 1 көрсеткіш 252
6-9005 ОБТ5 (оттегін биохимиялық тұтынуы) 1 көрсеткіш 252
6-9006 Түстілік 1 көрсеткіш 252
6-9007 Сульфаттар 1 көрсеткіш 252
6-9008 Магний 1 көрсеткіш 252
6-9009 Кальций 1 көрсеткіш 252
6-9010 Гидрокарбонаттар 1 көрсеткіш 252
6-9011 Қаттылық 1 көрсеткіш 252
6-9012 Хлоридтер 1 көрсеткіш 252
6-9013 Азот нитратты 1 көрсеткіш 252
6-9014 Жалпы темір 1 көрсеткіш 252
6-9015 Оттегін химиялық қолдану (ОХҚ) 1 көрсеткіш 252
6-9016 Азот аммонийі (нитриті) 1 көрсеткіш 252
6-9017 Фторидтар 1 көрсеткіш 252
6-9018 Фенолдар 1 көрсеткіш 252
6-9019 Мыс 1 көрсеткіш 252
6-9020 Мырыш 1 көрсеткіш 252
6-9021 Кадмий 1 көрсеткіш 252
6-9022 Қорғасын 1 көрсеткіш 252
6-9023 Хром (6+) 1 көрсеткіш 252
6-9024 Мышьяк 1 көрсеткіш 252
6-9025 Сынап 1 көрсеткіш 252
6-9026 Теңіз суының тұздылығы 1 көрсеткіш 664
6-9027 Судағы мұнайдыңмөлшері (суда ерімейтін пішін) 1 көрсеткіш 664
6-9028 Су бетіндегі мұнайдың мөлшері (суда ерімейтін 

пішін) 1 көрсеткіш 664
6-9029 Бұлдырлық 1 көрсеткіш 664
10-бөлім. Жер үсті сулары сынамаларын гидробиологиялық көрсеткіштер 
бойынша іріктеу жəне талдау. Ихтиологиялық зерттеулер

6-10001 Бентос 1 анықтау 4 092
6-10002 Биосынақ 1 анықтау 3 176
6-10003 Зообентос 1 анықтау 4 092
6-10004 Қалқыма су организмдері 1 анықтау 3 379
6-10005 Перифитон 1 анықтау 3 226
6-10006 Улылық 1 анықтау 3 176
6-10007 Фитопланктон 1 анықтау 3 484
6-10008 Балық тінінде сынаптың құрамын анықтау 1 анықтау 1 481
6-10009 Балықтың морфометриялық сипаттамалары 1 анықтау 614
6-10010 Сынамаларды іріктеу 1 анықтау 614

6-10011 Сынамаларды ихтиология бойынша зертханаға 
жеткізу 1 анықтау 1 843

11-бөлім. Ақпараттық бюллетеньдер
6-11001 Қоршаған орта жағдайы туралы ақпараттық бюл-

летень бір 1 148 
379

6-11002
Қоршаған ортаның объектілерінде улы 
компоненттерді трансшекаралық тасымалдау 
туралы ақпараттық бюллетень

бір 103 220

12-бөлім. Режимді-анықтамалық ақпарат. Экологиялық мониторинг деректері 
бойынша атмосфералық ауа сапасының сипаттамалары туралы ақпарат
6-12001 Анықтаманы рəсімдеу Көрсеткіштер 699

6-12002 Атмосфералық ауа сапасының бір көрсеткішінің 
орташа күндік сипаттамаларын есептеу 1 көрсеткіш 13

6-12003 Атмосфералық ауа сапасының бір көрсеткішінің 
орташа айлық сипаттамаларын есептеу 1 көрсеткіш 40

6-12004 Атмосфералық ауа сапасының бір көрсеткішінің 
орташа жылдық сипаттамасын есептеу 1 көрсеткіш 79

13-бөлім. Экологиялық мониторингі деректері бойынша жер үсті сулары 
сапасының сипаттамалары туралы ақпарат
6-13001 Анықтаманы ресімдеу Көрсеткіштер 699

6-13002 Жер үсті сулары сапасының бір көрсеткішінің ор-
таша айлық сипаттамаларын есептеу 1 зат 633

6-13003 Жер үсті сулары сапасының бір көрсеткішінің ор-
таша жылдық сипаттамасын есептеу 1 зат 1 266

14-бөлім. Атмосфералық ауаның ластану жағдайы туралы режимді-
анықтамалық ақпарат*
6-14001 Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың 

фондық шоғырлануы туралы ақпарат 1 зат 10 021

6-14002 Судағы ластаушы заттардың фондық 
шоғырлануы туралы ақпарат 1 зат 9 245

Ескертпе: Кестеде көрсетілген негізгі қысқартулар:
* – Бөлім қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізуге технологиялық бай-

ланысты қызмет көрсетуге жатады;
АБАЗ – анионды беткі активті заттар;
АКЫ – асып кету ықтималдығы;
гПа – гектопаскаль;
ЖСД – құрлық беті суларының режимі мен қоры туралы жылдық мəліметтер;
ГК – гидрологиялық кітап;
КБАЗ – катионды беткі активті заттар;
ТЖ – түбірлік жүйе;
ТМ – тамыр мойны;
МС – метеорологиялық останция;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
ИЕБАЗ – ионогенді емес беткі активті заттар;
ҚҚ – қауіпті құбылыс;
АГҚ – апаттық гидрометеорологиялық құбылыс;
СБАЗ – синтетикалық беткі активті заттар;
ТТ – тозу түйіндемесі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
4 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16981 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 11 қаңтар            №18             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу 

туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 

мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) «Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны 

ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына жəне 
транзитіне рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы № 16-04/647 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10254 болып тіркелген, 
2015 жылғы 10 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды 
бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің 
экспортына, импортына жəне транзитіне рұқсат беру қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Заңды жəне (немесе) жеке тұлғалар орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 

объектілердің экспортына, импортына рұқсат алу үшін орын ауыстырудың 
болжамды басталатын уақытына дейін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясына (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) экспорт кезінде – орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шыққан (орналасқан) жері бойынша, 
импорт кезінде – шеттен əкелу орны бойынша не «электрондық үкіметтің» www.egov.
kz, www.elicense.kz веб-порталы арқылы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша жазбаша өтініш ұсынады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Уəкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесі Мемлекеттік 

корпорациядан немесе портал арқылы жазбаша өтінімді алғаннан кейін импорттаушы 
елдің ветеринариялық талаптарын, объектінің сипаттамасын, тиісті аумақтағы 
(ауылдағы, аудандағы, қаладағы) эпизоотиялық жағдайды ескере отырып, орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің өтініште көрсетілген түрін экспорттау 
немесе импорттау мүмкіндігін қарастырады жəне осы Қағидалардға2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды 
тіркеу журналында (бұдан əрі – журнал) өтінішті тіркейді.»;

17 жəне 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
 «17. Осы Қағидалардың 16-тармағында белгіленген мерзімдерде орны 

ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің импортына, экспортына, транзитіне 
рұқсат берілмеген немесе рұқсат беруден уəжді бас тартылмаған жағдайда, 
рұқсат берілді деп саналады жəне Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторы немесе оның орынбасарлары 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде рұқсат береді.

18. Уəкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесі экспортқа, импортқа 
арналған рұқсат нөмірін ол келіп түскен күні журналға тіркейді жəне оны күнін көрсете 
отырып, ветеринариялық сертификатқа түсіреді, сондай-ақ келіп түскен экспортқа, 
импортқа арналған рұқсатты немесе уəжді бас тартуды Мемлекеттік корпорацияға 
немесе порталға жібереді.

Экспортқа, импортқа электрондық түрде берілген рұқсат «Кедендік одақта 
тасымалданатын өнімдердің ветеринариялық қауіпсіздігі» веб-порталы арқылы 
Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы шекарасына жіберіледі.»;

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын;

2) «Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 
мамырдағы № 7-1/418 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11959 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды 
бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің 
экспортына, импортына жəне транзитіне рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында:

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3.Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік 

ветеринариялық-санитариялық инспекторы немесе оның орынбасарлары (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан əрі – 

Мемлекеттік корпорация) тарапынан;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрі 

– портал) арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын 

тапсырған күннен бастап немесе порталға жүгінген кезде:
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні транзиттік алып өтуге 30 

(отыз) жұмыс күні ішінде жəне тірі жануарлардың карантиннен өтуіне күнтізбелік 60 
(алпыс) күн ішінде басқа мемлекеттердің қызметтерімен транзиттік келісуді қажет 
ететін рұқсаттарды қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні 
импорттауға, экспорттауға – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;

3) мемлекеттік қызметтікөрсету нəтижесін алу кезінде кезекте күтудің рұқсат етілген 
ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Мемлекеттік корпорация қабылданған өтініш пен құжаттар топтамасын уəкілетті 
орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесіне береді.

Уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі ұсынылған құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2(екі) жұмыс күні 
ішінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына, импортына 
рұқсат алу үшін қажетті мəліметтер мен ақпараттардың сəйкестігіне қарастырады, жəне 
ведомствосына орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына, 
импортына рұқсат алу үшін сұрату жолдайды.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 

объектілердің импортына, экспортына, транзитіне арналған рұқсат (бұдан əрі – рұқсат) 
не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген 
жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық жəне қағаз 
түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға жүгінген жағдайда, 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып 
шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің басшысының қолы қойылады жəне 
мөрмен куəландырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» уəкілетті адамның 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық 
құжат нысанында жолданады.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мыналардың:
1) Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, Мемлекеттік 
корпорацияның белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда үзіліссіз 9.00-ден 20.00-ге дейін. Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
«электрондық» кезек тəртібімен жүзеге асырылады, портал арқылы кезекті броньдауға 
болады;

2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) экспорт кезінде – орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шыққан 

(орналасқан) жері бойынша, импорт кезінде – əкелу орны бойынша осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат 
(сəйкестендіру үшін);

3) асыл тұқымды жануарлар жəне асыл тұқымды өнім (материал) импортталған 
кезде экспорттаушы елдің ресми органы жануардың жəне асыл тұқымды өнімнің 
(материалдың) əр басына берген асыл тұқымдық куəліктің немесе оған баламалы 
құжаттың көшірмесі (ақпараттық жүйеде болмаған жағдайда);

порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы өтініш;

2) асыл тұқымды жануарлар жəне асыл тұқымды өнім (материал) импортталған 
кезде – экспорттаушы елдің ресми органы жануардың жəне асыл тұқымды өнімнің 
(материалдың) əр басына берген асыл тұқымдық куəліктің немесе оған баламалы 
құжаттың электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды 
тұлғаны тіркеу туралы, асыл тұқымдық куəлік немесе оған баламалы құжат туралы 
мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері, егер, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған жағдайда, 
өтініштің қабылданғанын мыналар растайды:

1) Мемлекеттік корпорацияға – көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат беріледі;

2) порталға – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
қызметті көрсетуге арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға дайын құжаттарды беруді 
оның жұмыскері жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен кезде (не оның өкіліне 
нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша, заңды тұлғаға өкілеттілігін растайтын 
құжат бойынша) қолхат негізінде жүзеге асырады.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін 
қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның 
сұранымы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын 
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды.

Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызметке арналған сұранымның қабылданғаны 
туралы мəртебе, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алу күні мен уақыты 
көрсетілген (егер, қағаз жеткізгіште беру жүзеге асырылатын болса, алу орнын көрсету 
қажет) хабарлама жіберіледі.».

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық 
жəне фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы 
тармақтың 1),2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
____________________Д. Абаев  ___________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 22 ақпан    2018 жылғы 28 сəуір 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 11 қаңтардағы №18 бұйрығына қосымша

Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) обьектілердің экспортына, импортына 

жəне транзитіне рұқсат беру қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Кімге:______________________
(көрсетілетін қызметті беруші)

 Кімнен:_____________________
(заңды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері, ведомство берген 

өндіріс объектісінің есепке алу нөмірі (коды), заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) нөмiрi жəне күнi, сəйкестендіру нөмiрi / жеке тұлғалар үшін: жеке 

тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), есепке алу нөмірі (коды), 
сəйкестендіру нөмірі, дара кəсіпкер ретінде қызметінің басталғаны туралы 

хабарлама, тіркелген күні, телефонның, факстың, ұялы байланыстың абоненттік 
нөмірі жəне (немесе) электрондық мекенжайы (егер бұлар бар болса))

Өтініш
Сізден ________________________________ рұқсат беруіңізді сұраймын.

 (экспортқа/импортқа (керегін көрсету қажет)

1. Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектініңатауы, орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің саны, оның өлшем бірлігі

2. Экспорттаушы ел (импорттаушы ел) 
3 Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шыққан жері, мекенжайы

4. Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттау, импорттау 
кезінде пайдалану болжанатын көліктүрі

5.
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні алып өту көзделетін 
мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерін көрсете отырып, орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің жол жүрубағдары

6.
Экспорттың, импорттың мақсаттары (тіріжануарлар үшін – көбейту жəне 
күтіп-бағу, сату, етке сою; өнімдер үшін – өткізу, қайта өңдеу; азықпен 
азықтық қоспалар үшін – оларды жейтін жануарлардың түрі)

7.

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінісақтауды (өңдеуді, 
өткізуді) жүзеге асыратын өндіріс объектісінің атауын жəне есепке алу 
нөмірін көрсете отырып, Кеден одағының (импорттау кезінде), үшінші 
елдердің (Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 
мемлекеттер) (экспорттау кезінде) кедендік аумағындағы межелі пункт

8.

Жойылып кету қаупі төнген жəне Жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна 
мен флора түрлері мен халықаралық сауда туралы конвенция (бұдан əрі 
– СИТЕС) қолданылатын тірі жануарларды, аңшылық олжаларын немесе 
олардың оңайтанылатын бөліктері немесе құжаттары, орама жапсырмасы 
немесе таңбасы немесе басқа белгілері бойынша жануарлардың 
бөліктері немесе туындылары (дериваты) болатын немесе бола алатын 
туындыларын (дериваттарын) əкеткен жағдайда, СИТЕС қолданылатын 
жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасы аумағына əкелуге немесе 
Қазақстан Республикасы аумағынан əкетуге арналған рұқсаттардың 
берілген күндері жəне нөмірлері

9.
Ветеринариялық препараттардың, азықтыққоспалардыңшыққанелін жəне 
олардың тіркеу куəліктерінің нөмірін (тіркеу, қайта тіркеукүні) көрсете 
отырып, өндіруші ұйымдардың ветеринариялық препараттарын, азық жəне 
азықтық қоспаларын экспорттау кезінде

10.
Асыл тұқымды жануарларды жəне асыл тұқымдық өнімді (материалды) им-
порттау кезінде экспорттаушы елдіңресми органы жануардың əрбасына бер-
ген асыл тұқымдық куəліктің немесе оған балама құжаттың нөмірі жəне күні

11. Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің сипаттамасы
12. Объектінің орналасқан жері (мекенжайы)

13. Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні карантинге қою, өндіру, 
сақтау талаптары

14.

«Кеден одағында ветеринариялық-санитариялық шараларды қолдану туралы» 
Кеденодағы Комиссиясының 2010 жылғы 18 маусымдағы №317 шешімімен 
бекітілген Бірыңғай ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) 
талаптардан ерекшеленетін талаптар бойынша Қазақстан Республикасына 
үшінші елдерден (Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 
мемлекеттер) əкелінген орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге шығарылуын 
болдырмауға келісуді растаймын

15.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін. 
Мəліметтердің дұрыстығын растаймын 

____________________________________________________________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы, күні)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
16 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16891 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ 
КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 сәуір           №17-5-6/119         Астана қаласы

Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі қылқан 
жапырақты екпелерде санитариялық мақсатта ағаш кесуді 

жүргізуге тыйым салу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы №287 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiндегі қылқан жапырақты екпелер-

де санитариялық мақсатта ағаш кесуді жүргізуге тыйым салу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне жануар-
лар дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы 
№ 287 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14690 болып тіркелген, 2013 жылғы 17 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінің № 157 
(29138) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі майқарағай 

екпелерінде санитариялық мақсатта ағаш кесуді жүргізуге тыйым салу туралы»;
1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі майқарағай 

екпелерінде санитариялық мақсатта ағаш кесуді жүргізуге тыйым салынсын.»;
2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Шығыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы мен Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 
ведомстволық бағыныстағы мекемелері:

1) сүректі түбірімен босатудың жыл сайынғы мөлшеріне өтінімдер қалыптастыру 
кезінде қылқан жапырақты екпелерде санитариялық мақсатта ағаш кесуді жүргізуге 
тыйым салынғанын ескерсін;

2) осы бұйрықтың 1-тармағын iске асыру жөнiнде өзге де шараларды қолдансын.».
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы 

жəне жануарлар дүниесі комитетінің Орман жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
басқармасы заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағазға басылған жəне электрондық нұсқадағы 
көшірмесінің ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актiлерiнiң эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті 
төрағасының міндетін атқарушы Н. ЖҮНІСОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
18 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16908 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
МИНИСТРЛІГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 14 мамыр         №17-5-6/135        Астана қаласы 

«Жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен 
дериваттарын пайдалануға шектеу мен тыйым салуды 
енгізу, оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін 

белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін 
атқарушысының 2015 жылғы 24 шілдедегі №190 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын 

пайдалануға шектеу мен тыйым салуды енгізу оларды пайдалану орындары мен 
мерзімдерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 24 шілдедегі №190 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11939 болып тіркелген, 2015 жылғы 14 
қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде  ресми жарияланды) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Балық ресурстары мен басқа да су жануар-
ларын, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеу мен тыйым салу»:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Балық ресурстары мен басқа да су жануарларының уылдырық шашу жəне 

көбеюі кезеңінде мынадай орындар мен мерзімдерде:
1) Шығыс тасталым сызығынан (Құркелес өзенiнің сағасы) Өзбекстан Республи-

касының мемлекеттiк шекарасына дейiнгі Сырдария өзенiнде жəне Шардара су қойма-
сының (Шығыс тасталым, Құркелес, Отырлы өзендерiнiң сағасы, Корей шығанағы) негiзгi 
уылдырық шашу учаскелерiнде 1 сəуірден 30 маусымды қоса алғандағы аралықта;

2) Шардара су қоймасының су айлағында 10 сəуірден 20 мамырды қоса алғандағы 
аралықта;

3) Оңтүстік Қазақстан облысы шегіндегі су айдындарда жəне Шардара су қойма-
сынан Қызылорда облысының əкімшілік шекарасына дейiнгi Сырдария өзенiнде 15 
сəуірден 31 мамырды қоса алғандағы аралықта;

4) сағадан Оңтүстік Қазақстан облысының əкімшілік шекарасына дейінгі Сырдария 
өзенінде 1 сəуiр мен 30 мамырды қоса алғандағы аралықта;

5) Кiшi Арал теңiзiнiң су айлағында 1 мамырдан 10 маусымды қоса алғандағы 
аралықта;

6) Қызылорда облысының шегіндегі су айдындарында 20 сəуірден 10 маусымды 
қоса алғандағы аралықта балық аулауға тыйым салу енгізілсін;

7) Сарышығанақ жəне Бутаковка шығанағында сонымен қатар, осы шығанақтарды 
байланыстыратын сағаларда мұздың ыдырауынан бастап маусымның 10-на дейін.»;

8-тармақтағы Ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескертпе: балық өлiмiн болдырмау мақсатында Көкарал бөгетiнiң төменгi 

бьефінде, Кiшi Арал теңiзiн Үлкен Арал теңiзiмен байланыстыратын жылғада балық 
аулауға жол беріледі.»;

9-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Балқаш көліне құятын сағалардан ағыспен жоғарғы бағытта өзеннің жалпы 

ұзындығымен жəне оның негізгі сағалары , сондай-ақ Балқаш көлінің ішкі бағыттарында 
жəне екі жақтағы 5 км кеңістіктегі сағаларды, жылғаларды жəне жайылымдарды 
қоса алғанда Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз өзендерінде 15 сəуірден 1 маусымды қоса 
алғандағы аралықта.»;

8-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жайық-Каспий балық шаруашылығы бассейні жəне Қиғаш өзені бойынша шек-

теу мен тыйым салу»;
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Барлық суда 1 мамырдан 30 қыркүйекті қоса алғандағы аралықта шаяндарды 

аулауға тыйым салу енгізілсін.»;
26-тармақтың 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) шекара ауданындағы Жайық өзенінің құярлық аймағында:
батыста – солтүстік ендікте (ары қарай - с.е.) 46°44’38.74» нүктесінен сызық бой-

ымен, 52°17’10.89» шығыс бойлықта (ары қарай – ш.б.) солтүстік ендіктің 46°28’07.6» 
нүктесіне дейін 52°16’08.6» шығыс бойлықта;

шығыста – солтүстік ендікте 46°55’33.18» нүктесінен сызық бойымен 50°48’53.29» 
шығыс бойлықта солтүстік ендіктің 46°43’40.36» нүктесіне дейін 50°48’26.55» шығыс 
бойлықта;

оңтүстікте – солтүстік ендікте (ары қарай – с.е.) 46°50’37.3» нүктесінен тура 
сызықта, 51°22’39.2» шығыс бойлықта (ары қарай – ш.б.) солтүстік ендіктің 46°38’47.7» 
нүктесіне дейін 51°42’27.9» шығыс бойлықта»;

осы бұйрыққа 2 – қосымшаға сəйкес «Балық ресурстары мен басқа да су жануар-
ларын, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалану орындары мен мерзімдері»: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мынадай:
1) Шығыс тасталым сызығынан (Құркелес өзенiнің сағасы) Өзбекстан Республи-

касының мемлекеттiк шекарасына дейiнгі Сырдария өзенiнде жəне Шардара су 
қоймасының Шығыс тасталым, Құркелес, Отырлы өзендерiнiң сағасы, Корей шығанағы 
учаскелерiнде 1 маусымнан 31 наурызды қоса алғандағы аралықта;

2) Шардара су қоймасының су айлағында 21 мамыр мен 9 сəуірді қоса алғандағы 
аралықта;

3) Оңтүстік Қазақстан облысы шегіндегі су айдындарда жəне Шардара су қоймасы-
нан Қызылорда облысының əкімшілік шекарасына дейiнгi Сырдария өзенiнде 1 мау-
сымнан 14 сəуірді қоса алғандағы аралықта;

4) сағадан Оңтүстік Қазақстан облысының əкімшілік шекарасына дейінгі Сырдария 
өзенінде 31 мамырдан 31 наурызды қоса алғандағы аралықта;

5) Кiшi Арал теңiзiнiң су айлағында 11 маусымнан 30 сəуірді қоса алғандағы 
аралықта;

6) Қызылорда облысының шегіндегі су айдындарда 11 маусымнан 19 сəуірді қоса 
алғандағы аралықта;

7) артемия жұмыртқаларын жинау жəне дайындау үшін Өзбекстан Республикасының 
мемлекеттік шекарасына дейін Қазақстан Республикасы аумағының шегінде Тұщыбас, 
Чернышева шығанақтарын қоса алғанда, Үлкен Арал теңізінде 1 тамыздан 31 наурызды 
қоса алғандағы аралықта балық ресурстары мен басқа да су жануарларын, олардың 
бөліктері мен дериваттарын пайдалану орындары мен мерзімдері (бұдан əрі – пайда-
лану орындары мен мерзімдері) белгіленсін.

8) Сарышығанақ жəне Бутаковка шығанағында сонымен қатар, осы шығанақтарды 
байланыстыратын сағаларда маусымның 11-нен бастап мұздың ыдырауына дейін.»;

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Балқаш көліне құятын сағалардан ағыспен жоғарғы бағытта өзеннің жалпы 

ұзындығымен жəне оның негізгі сағалары, сондай-ақ Балқаш көлінің ішкі бағыттарында 
жəне екі жақтағы 5 км кеңістіктегі сағаларды, жылғаларды жəне жайылымдарды 
қоса алғанда, Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз өзендерінде 2 маусымнан 14 сəуірді қоса 
алғандағы аралықта.»;

7 - тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жайық-Каспий балық шаруашылығы бассейні жəне Қиғаш өзені бойынша пайда-

лану орындары мен мерзімдері»; 
7-тармақ 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«9) шаяндарды аулау үшін барлық суда 16 маусымнан 31 наурызды қоса алғандағы 

аралықта.»;
2. Балық ресурстарын қорғау жəне балық аулауды реттеу басқармасы заңнамада 

белгіленген тəртіпте:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Орман шаруашылығы 
жəне жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар 

дүниесі комитетінің төрағасы Қ.РЫСКЕЛДИНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16963 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 20-21-беттерде) 
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(Жалғасы 24-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 қазан             №553           Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 
бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы113-нөмірде)
12. Электрондық оқыту технологиясын, цифрлық білім 
беру қорларын қолданады. 
13. Электрондық журналмен жұмыс жасайды.
14. Интернет желісін, білім беру порталдарындағы ма-
териалдарды қолданады. 
15. Электрондық кестелермен жұмыс жасайды.
16. Электрондық базаларды құрады, ақпаратпен 
толықтырады, өзгерістер енгізеді. 
17. Автоматтандырылған тест тапсырмаларын 
жасақтайды. 
18. Ақпараттық оқыту ортасында сабақты жобалайды. 
19. Интерактивтік тақта мүмкіндіктерін сабақты жо-
спарлауда қолданады. 

Оқыту нəтижесі: 13) Балалар əдебиетімен танысу, бастауыш сынып 
оқушыларына көркем əдебиетті мəнерлеп оқу тəсілдерін пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Бастауыш мектеп бағдарламасындағы көркем 
шығармаларды мəнерлеп оқиды. 
2. Жас ерекшеліктеріне қарай оқу материалын 
таңдайды, іріктейді.
3. Əртүрлі жанрдағы шығармаларды оқу жəне баяндау 
техникасын пайдаланады. 
4. Халық ауыз əдебиеті үлгілерін сахналауды 
ұйымдастырады. 
5. Шағын мəтіндерді баяндату жəне мəнерлеп айтқызу 
тəсілдерін пайдаланады.
6. Əдебиеттік оқу сабақтарында көркем 
шығармалардың білімдік-тəрбиелік негіздері мен 
оқырмандық мəдениетін қалыптастырады.
7. Балалар əдебиетінің жанрлық ерекшелігін 
анықтайды.
8. Оқу материалына қарай автордың өмір жолы мен 
шығармаларының мазмұнын, тақырыбын, идеясын, 
көркемдік ерекшелігін ашады.
9. Халық ауыз əдебиетінің маңызын ашады. 
10. 19 ғасырдағы қазақ балалар əдебиетінің, 20 
ғасырдың бас кезіндегі балалар əдебиеті, 20 
ғасырдың екінші жартысындағы қазақ балалар 
əдебиеті, қазіргі балалар əдебиеті өкілдерін жіктейді, 
шығармашылығын, сипаттайды. 
11. Мəнерлеп оқу үшін алдын-ала жүргізілетін 
дайындық жұмыстарын жүргізеді.
12. Мəнерлеп оқудың қосымша құралдарын 
қолданады.
13. Сөйлеу техникасын пайдаланады, дикциясы мен 
сөйлеу барысында дұрыс демалады, сөзге екпін 
қояды.

Оқыту нəтижесі: 14) Жаратылыстану бойынша дала машығын 
жүргізу. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жергілікті жердің бедерін, топырақ құрамын, фауна-
сы мен флорасын анықтайды. 
2. Жергілікті жерді бағдарлайды, ауа райын 
бақылайды. 
3. Зерттеу жəне жобалау жұмыстарын жүргізеді. 
4. Мектеп үлескесінде жұмыс істейді. 
5. Практика есебін рəсімдейді.

Оқыту нəтижесі: 15) Байқау практикасын жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Байқау практикасына дайындық жүргізеді.
2. Байқау практикасына қажетті оқу-əдістемелік 
құжаттарды даярлайды. 
3. Бастауыш сынып пəндерінен ұзақ, орта, қысқа 
мерзімді жоспарларды, сыныптан тыс шаралардың 
жоспарларын құрастырады. 
4. Электрондық оқулықтарды пайдаланып «сабақ 
ішіндегі сабақты» ұйымдастырады. 
5. Болашақ мұғалімнің портфолиосын безендіреді. 
6. Əр студент 14 сабақ жəне 8 сыныптан тыс шара 
өткізеді. Таңдауы бойынша бастауыш сыныптың үш 
пəнін ағылшын тілінде береді. 
7. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша формативті 
жəне жиынтық тапсырмалар жасақтайды.
8. Пəндік жəне сыныптан тыс сабақтарда 
инновациялық технологияларды, оқу-көрнекі 
құралдарды пайдаланады.
9. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жəне жо-
балау жұмыстарын ұйымдастырады.
10. Практика есебін рəсімдейді.
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Берілген модуль бойын-
ша педагогиканың жалпы 
негіздері, тəрбие теория-
сы, дидактика, мектепта-
ну негіздері ұғымдарын, 
мазмұнын нақты білуі, 
сыныптан тыс жұмыс тех-
нологиясы, жазғы практи-
ка, «Баланың мектептегі 
алғашқы күндері» прак-
тикасынан өтуге қажетті 
білім, іскерлік, дағдылар 
қалыптасады. Білім алу-
шылар модульды игеру 
нəтижесінде пəндерден 
білім мазмұнын анықтауда 
нормативтік құжаттарды 
талдауды, құзыреттілікті 
қалыптастыруға 
бағытталған сабақтарды 
жоспарлауды; оқу 
ақпаратын модульдеу, 
ақпараттық - оқыту ор-
тасын құрастыруды, 
қашықтан қарым-
қатынасты жобалауды, оқу 
сапасының мониторингін 
жүргізуді; мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 
талаптарына сəйкес 
кəсіби құзіреттіліктерін 
қалыптастыруды; 
мектеп өміріне 
бейімделуді, педагоги-
ка, психология жəне пəн 
əдістемелері бойынша 
алған білімдерін практика-
да қолдануды меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Педагогикалық технологияның түрлері мен 
құрылымын, əдіс-тəсілдерін жəне əртүрлі технологияларды 
қолданып, сабақтарды жоспарлау, өткізу. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Педагогикалық технология мəні мен құрылымын, 
түрлерін, ынтымақтастық педагогикасы, жеке 
ізгілік, проблемалық оқыту, ойын дидактикалық 
бірліктерді ірілендіру, модульдық, компьютерлік, 
дамыту, деңгейлеп-саралап, оқытудың ұжымдық 
жəне топтық тəсілі, түсіндіре басқарып оза оқыту 
технологияларының мақсаты-міндеттері мен 
мазмұнын, құрылымын, ерекшеліктерін түсінеді. 
2. Деңгейлі бағдарламаның 7 модулі бойын-
ша диалогтік оқыту, бірлескен топтық жұмысты 
қолдана отырып, сын тұрғысынан ойлауды дамы-
ту əдіс-тəсілдерін, өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде 
қалыптастыруда қалыптастырушы бағалау əдіс-
тəсілдерін, дарынды жəне талантты балаларды, түрлі 
жастағы балаларды оқыту жолдарын анықтайды. 
3. Педагогикалық технологияларды жіктеу, талдау, 
жүйелейді. 
4. Цифрлық оқыту қорларын таңдайды; сабақтарда 
инновациялық технологияларды пайдаланып жо-
спарлайды. 
5. Оқу-тəрбие үрдісінде педагогикалық технологиялар-
ды қолданады. 
5. Ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді 
жоспарлауда оқу мақсаттарын қоюды, табыс 
критерийлерін, мұғалім мен оқушы іс-əрекеттерін, ре-
сурстарын анықтайды жəне жоспарлайды. 

Оқыту нəтижесі: 2) Білім беру үрдісін жетілдіру үшін ғылыми зерттеу 
нəтижелерін пайдалану. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Педагогикалық зерттеу əдістерін, бақылау, экспери-
мент түрлерін, сұрау əдістерін жіктейді. 
2. Ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша сауалнама, 
эксперимент жүргізеді; педагогикалық тəжірибені 
зерттейді; ғылыми жұмыс нəтижелерін рəсімдейді, 
тұлғаға əсер ететін факторларды талдайды. 
3. Мұғалімдердің педагогикалық тəжірибелерін 
зерттейді, жинақтайды, енгізеді. 
4. Проблемалық жағдаятты анықтайды, зерттеу 
өзектілігін негіздейді. 
5. Зерттеу нысаны мен пəнін анықтайды. 
6. Зерттеу мақсаты, міндеттері, болжамын анықтайды. 
7. Зерттеу мəселелерін шешу үшін тиімді əдістерді 
таңдайды жəне қолданады. 
8. Зерттеу нəтижелерін өңдейді, талдайды жəне си-
паттайды. 
9. Ғылыми жұмыстың əдеби-графикалық рəсімделуін 
жүзеге асырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Педагогикалық шеберліктің мəнін түсіну, 
оқушылармен, оқушы ұжымымен, ата-аналармен қарым-қатынаста 
педагогикалық шеберлік техникасын қолдану. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Педагогикалық шеберліктің мазмұнын, 
компоненттерін, қалыптасу жолдарын түсінеді. 
2. Сабақ өткізуде педагогикалық техника қолданады. 
3. Қиын жағдаяттарды шешу жолдарын анықтайды, 
педагогикалық қарым-қатынас орнатады. 
4. Өзін-өзі реттеу техникасын қолданады. 
5. педагогикалық біліктілігін бағалай отырып, диагно-
стика əдістерін, өлшемдерін пайдаланады. 
6. Оқушының танымдық қызметін басқарады. 

Оқыту нəтижесі: 4) «Баланың мектептегі алғашқы күндерін» өткізуге 
қатысу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Бірінші сынып білім алушыларының психологиялық 
жəне жас ерекшеліктерін анықтайды. 
2. Бірінші сынып оқушыларының білім, білік, 
дағдылары деңгейін анықтайды. 
3. Бастауыш сынып оқушыларының мінез-құлқы мен 
жүріс-тұрысын, іс-əрекетін бақылап, бақылау хатта-
масын жүргізеді, бір оқушыға, сыныпқа мінездеме 
жазады.
4. Бірінші сыныпты жасақтау əдістемесімен танысады. 
5. Балаларды оқытудың алғашқы күндерінде сабақты 
ұйымдастырудың мазмұны мен əдістемесін танысады. 
6. Бірінші сынып білім алушыларының мектептегі 
бірінші күнін ұйымдастырады.
7. Практика есебін рəсімдейді. 
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Бұл модуль кəсіби қыз-
метте кəсіби қоғам-
дастықпен жəне білімнің 
барлық мүдделі тарапта-
рымен өзара əрекеттесуге 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды си-
паттайды.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар педагогикалық этика 
ережелерін; 
білім алушылармен 
педагогикалық əрекет-
тесудің қағидаттары мен 
əдістерін; 
педагогтар ұжымында 
жұмыс жасау қағидаттары 
мен əдістерін; 
бастауыш мектеп жастағы 
балалардың ата-анасы-
мен жұмыс жасау қағи-
даттары мен əдістерін 
меңгереді. Модульді 
зер делеу кезінде білім 
алушылар өзбетімен 
педагогикалық этика 
ереже лерін басшылыққа 
алуды;  өз бетімен сынып 
жəне əдістемелік бірлестік 
шеңберінде кəсіби 
диалогтарға қатысуды; 
əріптестерімен 
өзара əрекеттесе 
білім алушылардың, 
педагогтардың 
ұжымдарында, ата-ана-
лармен педагогикалық 
əрекеттесуді ұйымдастыру 
əдістері мен қағидаттары 
негізінде ізгі ниетті қарым-
қатынас орнатуды; 
əріптестерімен өзара 
əрекеттесе мектеп-
ке дейінгі балаларды 
қосымша оқытудың 
жүйесіне тартады, оның 
ішінде ана тілі емес жəне 
шет тілдеріне (үйірмелер, 
балалар қоғамдастығы); 
əріптестерімен өзара 
əрекеттесе кəсіби-
педагогикалық тілдесу 
негіздерінің біліміне 
сүйеніп өз қызметін 
құруды үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Мектепішілік бақылау əдістері, басшылық 
стилдері, озат педагогтар тəжірибелері мен инновацияны пайдалану
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазіргі мəселелерге сай педагогикалық 
менеджменттің мақсаты мен міндеттерін анықтайды.
2. Педагогикалық үрдісте басқару стильдері жəне 
əдістерін пайдаланады.
3. «Мектеп – ата-ана- оқушы-қоғам» қарым-қатынас 
жəне байланыс орнатады.

Оқыту нəтижесі: 2) Дипломалды практикасынан өту. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұғалімнің оқу-тəрбие жұмыстарын жоспарлайды.
2. Педагогикалық кеңестің, əдістемелік бірлестіктің, 
сыныптың оқу-тəрбие жұмыстарымен танысады, 
жоспарлауға қатысады.
3. Пəндер бойынша 3-тоқсанның оқу-əдістемелік 
құжаттарын даярлайды.
4. Бастауыш сынып пəндерінде жаңа технологиялар-
ды, цифрлық білім беру қорларын пайдаланады.
5. Бастауыш сынып пəндерінен ұзақ, орта, қысқа 
мерзімді жоспарларды жасақтайды.
6. Əр студент сабақ кестесіне сəйкес барлық пəндерді 
оқытады. 6 сыныптан тыс шара өткізеді. Таңдауы 
бойынша бастауыш сыныптың үш пəнін ағылшын 
тілінде береді. 
7. Сабақта инновациялық технологияларды пайда-
ланады.
8. Ата-аналар жиналысын өткізеді, білім 
алушылардың ата – аналарымен байланыс орнатады.
9. Мұғалімдердің тəжірибесін зерттейді, жинақтайды. 
10. Өзбетімен бағдарламаны, оқу-əдістемелік 
қамтуды, цифрлық білім беру қорларын таңдай алады.
11. Оқушылардың зерттеу, жобалау, ізденушілік іс-
əрекеттерін ұйымдастырып, басшылық жасайды. 
12. Практика есебін рəсімдейді.

Ескерту:   КҚ - кəсіптік құзыреттілік;
Қолданылған аббревиатуралар: БМ - базалық модульдер;
БҚ - базалық құзыреттілік;  КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 4-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Дизайн (бейін бойынша)» мамандығы
бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0402000 – Дизайн (бейін бойынша)
Біліктілік*:    040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы
   040201 3 – Дизайнер (бейін бойынша)

Оқыту нысаны: күндізгі
 Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі

ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 376 66 310 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + + +
КМ Кəсіптік модульдер 2316 370 974 972 2-6
КМ 01 Көркемдік бейнелеу мəселелерін шешу үшін 

материалдарды, техниканы жəне технология-
ларды таңдау жəне қолдану.

+ + + + +

КМ 02 Композицияларды көркемдік идеялар 
құралдары ретінде қолдану

+ + + + + + +

КМ 03 Көркемдік-əсемдеу жұмыстарында дизайн мен 
түстану теориясын қолдану

+ + + + + -

КМ 04 Көркемдік-əсемдеу жұмыстарында арнайы тех-
нологияларды қолдану 

+ + + + + +

КМ 05 Дизайн саласында графикалық компьютерлік 
бағдарламаларды меңгеру

+ + + + + +

КМ 06 Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын 
орындаушының біліктілік жұмыстарын орындау

+ + + - - +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 02 Аралық аттестаттау 144
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті 
оқытуға жиыны

4320

Орта буын маманы
«040201 3 – Дизайнер ( киім дизайны)» 
біліктілігі.

БМ Базалық модульдер 224 144 80 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену 

жəне бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар 
негіздерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 928 166 366 396 7-8
КМ 04 Жобаларды конструкциялау, үлгілеу жəне 

көркемдік əсемдеу үшін қажетті материалдар-
ды іріктеуді меңгеру.

+ + + + + + +

КМ 04 Материалда авторлық жобаны орындау (эскиз-
ден бастап дайын модельге дейін)

+ + + + + +

КМ 09 Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау 
(киім дизайны)

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + + 7-8
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 180
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді 
Қолданылған аббревиатуралар :   ДЖ - дипломдық жобалау;
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  АА - аралық аттестаттау; 
БМ - базалық модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;    К - консультациялар;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; Ф - факультативтер. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 5-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Дизайн (бейін бойынша)» мамандығы
бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0402000 – Дизайн (бейін бойынша)
Біліктілік*:    040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы
    040201 3 – Дизайнер (бейін бойынша)

Оқыту нысаны: күндізгі
 Оқытудың нормативтік мерзімі:1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі

БМ Базалық модульдер 456 142 314 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 06 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ +

«040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын 
орындаушы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 2316 370 974 972 1-4
КМ 01 Көркемдік бейнелеу мəселелерін шешу үшін 

материалдарды, техниканы жəне технология-
ларды таңдау жəне қолдану.

+ + + + +

КМ 02 Композицияларды көркемдік идеялар 
құралдары ретінде қолдану

+ + + + + + +

КМ 03 Көркемдік-əсемдеу жұмыстарында дизайн мен 
түстану теориясын қолдану

+ + + + + -

КМ 04 Көркемдік-əсемдеу жұмыстарында арнайы тех-
нологияларды қолдану 

+ + + + + +

КМ 05 Дизайн саласында графикалық компьютерлік 
бағдарламаларды меңгеру

+ + + + + +

КМ 06 Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын 
орындаушының біліктілік жұмыстарын орындау

+ + + - - +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 02 Аралық аттестаттау 72
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
«040201 3 – Дизайнер (киім дизайны)» біліктілігі.

БМ Базалық модульдер 224 144 80 5-6
БМ 03 Физикалық қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 928 166 366 396 5-6
КМ 04 Жобаларды конструкциялау, үлгілеу жəне 

көркемдік əсемдеу үшін қажетті материалдарды 
іріктеуді меңгеру.

+ + + + + + +

КМ 04 Материалда авторлық жобаны орындау (эскиз-
ден бастап дайын модельге дейін)

+ + + + + +

КМ 09 Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау 
(киім дизайны)

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + + 5-6

ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 180
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар: 
БМ - базалық модульдер;    АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; К - консультациялар; 
ДЖ - дипломдық жобалау;   Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 6-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Дизайн (бейін бойынша)» мамандығы
бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0402000 – Дизайн (бейін бойынша)
Біліктілік:    040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы
   040201 3 – Дизайнер (бейін бойынша)
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Бұл модуль кəсіби қызметте 
қазақ (орыс)  жəне шетел 
тілінде ауызша жəне жазбаша 
түрде қарым-қатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік қазақ 
(орыс)  жəне шетел тілінің жəне 
кəсіптік лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар кəсіптік 
бағыттағы мəтіндерді оқу 
жəне аудару үшін (сөздікпен)  
қажетті қазақ (орыс)  жəне ше-
тел тілінің лексикалық жəне 
грамматикалық минимумға 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  өзінің кəсіптік қызметі саласында тілдесу 
үшін қазақ (орыс)  жəне шетел тіліндегі терминологияны 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) кəсіптік тілдесу үшін қажетті, мамандық бой-
ынша лексика-грамматикалық материалды 
меңгереді; 
2)  мамандығы бойынша терминологияны 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2)  кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен)  техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне ау-
дарады (сөздікпен) .

Оқыту нəтижесі: 3)  қазақ (орыс)  жəне шетел тілдерінде 
кəсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жағдайға байланысты қисынды жəне ретті 
пікір айта алады;  2) кəсіби қарым-қатынас 
үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Бұл модуль мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жүргізу негіздерін; құжаттарды 
жасау тəсілдері мен функци-
яларын; құжаттарды жіктеуді, 
тасымалдағыштар, мақсаты, 
құрамдас бөліктері, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алу-
шылар:
ұйымдық-өкімдік, ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен 
жұмыс істеулері;
кəсіптік қызметте қажетті 
қызметтік құжаттарды 
мемлекеттік тілде құрастыруды 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  компьютерлік технологияларды қолдана 
отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс істеу.
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өлшемшарт-
тары :

1)  құжаттардың түрлері мен жіктелуін си-
паттайды; 2)  құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын түсінеді;
3)  құжаттардың құрылымын анықтайды;
4)  қызметтік құжаттардың негізгі деректеме-
лерін қолданады; 5)  құжаттың мəтініне 
қойылатын талаптарды сақтайды;
6)  компьютерлік технологияларды қолдана 
отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  еңбек қатынастарын реттейтін 
құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес, еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттар туралы білімі бар;
2)  Еңбек шартының қажетті талаптары туралы 
ақпаратты меңгереді;
3)  түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, 
өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты 
мемлекеттік тілде құрастырады.
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Бұл модуль физикалық 
қасиеттерін жəне олармен бай-
ланысты қабілеттерді жетілдіру 
үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім алу-
шылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық 
жəне психофизиологиялық 
негіздерін, жеке жəне спорттық 
өзін-өзі жетілдіру негіздерін, 
салауатты өмір салтының 
негіздерін меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алу-
шылар үйренеді: қозғалыс 
қабілеттері мен дағдыларын 
ұдайы жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайтулары; 
кəсіби тұрғыда маңызды 
физикалық жəне психомоторлық 
қабілеттерді дамытулары; 
өзін-өзі бақылау жəне ағзаның 
функционалдық жай-күйін 
бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  денсаулықты нығайту жəне салауатты 
өмір салты мəдениетін сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) салауатты өмір салты негіздері мен 
мəдениетін ұғынады;
2) ұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс 
алу, қан айналым жəне энергиямен қамта-
масыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық 
негіздерін сипаттайды; 
3) жалпы дене дайындығы бойынша 
жаттығулар кешенін орындайды;
4) күнделікті өмірде салауатты өмір салты 
мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  командалық спорттық ойын ережелерін 
сақтайды; 2)  дене тəрбиесі жүктемесінің 
негіздерін жəне оны реттеу тəсілдерін сипат-
тайды;  3)  жаттығуларды орындау техникасын 
меңгереді; 4)  үйренген ойын тəсілдері мен 
жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында 
қолданады;
5)  бағдарламада көзделген бақылау 
нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 
3)  жарақат алғанда жəне қайғылы оқиғалар орын алғанда 
дəрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) дене тəрбиесі жаттығуларымен айналысу 
кезінде жарақаттардың туындау себептерін, 
жарақаттанудың алдын алу тəсілдерін түсінеді;
2) жарақаттар кезінде дəрігерге дейінгі көмек 
көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің 
философиялық бейнесін 
зерттеу, мəдениеттің бол-
мысы мен арналуын түсіну; 
азаматтық құқықтар мен 
міндеттерді сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары мен 
перспективаларын, қазіргі 
замандағы əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің даму 
үрдістерін түсіну негізінде ой-
лау мəдениетін қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: негізгі 
философиялық ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; мəдениеттерді, 
діндерді жəне өркениетті; 
мемлекеттік құқықтық қарым-
қатынастар мен құбылыстардың 
жүйесін; азаматтар мен 
қоғамдағы саясаттың басқа да 
субъектілерінің өзара қарым-
қатынастары жүйесінің жұмысын 
меңгереді. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: негізгі 
философиялық ұғымдарға 
сүйенуі;
философияның негізгі мəселесі 
мен диалектика заңдарын 
түсінуі; əлемдік өрнениеттегі 
Қазақстан Республикасы 
халықтары мəдениетінің рөлі 
мен орнын талдауы;
жалпы адамгершілік-адами 
құндылықтар мен гуманистік 
дүниетаным негізінде 
толеранттылық таныта білуі; 
адам баласын жек көрушілік, 
экстремистік, радикалдық жəне 
террористік идеологияларды 
мойындамауы; құқық нормала-
рын сақтауы; əлеуметтік өзара 
қарым-қатынастар барысында 
қалыптасатын əлеуметтік жəне 
саяси қатынастар жүйесінде 
бейімделуге үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1)  жалпы философиялық мəселелерді 
жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) негізгі философиялық ұғымдарды 
меңгереді;
2) философия тарихындағы таным үдерісінің 
мəнін жəне таным үдерісіне қарай əр түрлі 
пікірлерді түсінеді; 
3) »Диалектика», «диалектика заңдары», «бол-
мыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік жəне 
уақыт» ұғымдарының мəндерін сипаттайды; 
4) философияның негізгі категорияларының 
мəні мен өзара байланысын анықтайды; 
5) əлемнің ғылыми, философиялық жəне діни 
көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  адам өміріндегі философиялық 
категориялардың қатынасын айқындау, мысалы: бостандық 
жəне жауапкершілік, материалдық жəне рухани құндылықтар.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне 
қоршаған табиғи ортаның сақталуына 
жауапкершілік деңгейін сезінеді; 
2) ғылымның, техника мен технологиялардың 
дамуымен жəне пайдаланылуымен байла-
нысты əлеуметтік жəне этикалық проблема-
лардың мəнін түсінеді; 
3) адам өміріндегі материалдық жəне рухани 
құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды;
6) өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі 
пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты 
өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нəтижесі: 3)  Қазақстан Республикасының халықтары 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі 
қазақ мəдениетінің құндылықтарын біледі; 
2)  Қазақстан Республикасы халқы мəдение-
тінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын 
түсінеді;
3) тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін 
сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4)  толеранттылықты жəне белсенді 
тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-
адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің 
ны сандарын жəне түрлерін, тарихын сипат-
тайды;
2) əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихын 
біледі жəне қазіргі жағдайын түсінеді;
3) экстремисттік, радикалдық жəне 
террористтік идеологияны ажырата алады;
4) əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне 
мəдени ерекшеліктерді толеранттылықпен 
қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  құқық жəне мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін 
түсінеді;
2) заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымдарын 
біледі жəне қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6)  құқықтың негізгі салалары туралы 
мəліметтерді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 
ережелеріне сəйкес азаматтың жеке тұлғалық 
қалыптасуының құқықтық мəртебесін түсінеді; 
2) əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды; 
3) əкімшілік жəне сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін 
жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді;
4) азаматтық жəне отбасы құқығының негізгі 
ережелерін біледі;
5) салық түрлері туралы ақпаратты меңгерген;
6) қылмыстық жауапкершілікті жəне оның ту-
ындау негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7)  еңбек заңнамасына сəйкес өзінің 
құқықтарын қорғай білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) қызметкердің Қазақстан Республикасы 
Еңбек кодексіне сəйкес құқықтары мен міндет-
терін түсінеді;
2) жұмысшы мен жұмыс берушінің материал-
дық жəне тəртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нəтижесі: 8)  əлеуметтанудың жəне саясаттанудың 
негізгі ұғымдарын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: 
билік, саяси жүйе, саяси режім, мемлекет, 
мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік 
құрылыс формалары, саяси партиялар, 
партиялық жүйелер, саяси элита, саяси 
көшбасшылық, геосаясат;
2) əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: 
əлеуметтік қарым-қатынас, əлеуметтік құбы-
лыс, əлеуметтік үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу;
2) жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістер мен 
жеке фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нəтижесі: 9)  халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси 
ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен 
рөлін түсінеді;
2) Қазақстан Республикасының саяси 
жүйесінің құрылымын сипаттайды;
3) саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль ұлттық сананы 
дамытуға, ежелгі дəуірден 
қазіргі кезеңге дейін орын 
алған тарихи оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын түсінуге 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: Қазақстанның 
негізгі тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шекаралары мен 
маңызын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тари-
хи оқиғалар хронологиясын біледі жəне мəнін 
түсінеді;
2)  қазақ халқының жалпытүркі қауымдасты-
ғындағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, еу-
разия əлемі халықтарының тарихи-мəдени 
қауымдастығының дамуындағы рөлі мен ор-
нын анықтай біледі;
3) тəуелсіздік алғаннан кейінгі қазақстан рес-
публикасында болып жатқан саяси жəне қоғам-
дық өзгерістердің мəні мен бағытын түсінеді;
4)  тəуелсіз қазақстанның жетістіктерін си-
паттайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық 
байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелі-
лігін көрсететін жəне сипаттайтын негізгі факті-
лерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды;
2) тарихи оқиғалардың арасында байланыс ор-
натады; 3) тарихи дереккөздерді пайдаланады.

Кəсіптік модульдер
«040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы» біліктілігі
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Оқыту нəтижесі: 1)  сурет негіздерін меңгеру.
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Бұл модуль көркемдік бейнелеу 
мəселелерін шешу үшін мате-
риалдарды, техниканы жəне 
технологияларды таңдауға жəне 
қолдануға; бейнелеу сауатының 
негізгі көркемдік заңдарын, су-
ретте, көркем суретте жəне 
композицияда жұмысты құру 
құрылымын меңгеру үшін 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: пішіннің 
құрылысы жəне оның конструк-
циясы туралы жалпы түсінікті; 
перспектива заңдары туралы 
бастапқы ұғымдарды; оптикалық 
иллюзиялар мен пропорциялар 
туралы ұғымдарды; жарық пен 
көлеңке туралы ұғымдарды; түс 
пен реңді:
ахроматикалық жəне 
хроматикалық түстерді; бояу-
ларды араластыруды;
контраст пен нюан-
сты; жоспарлылықты; 
материалдылықты; тұтастықты; 
қосалқы бөлшектердің негізгі 
бөлшекке бағыныштылығын 
колористикалық бірлікті 
меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар: суретте, көркем 
суретте композиция заңдарын 
қолдануы; пішінді құрастыру 
заңдары мен оның құрылымын 
қолдануы;
геометриялық фигуралар-
ды салу заңдарын қолдануы; 
берілген форматта суретті 
дұрыс құрастыруы; көркем 
сурет түрлері мен жанрла-
рын қолдануы; перспектива 
заңдылықтарын, пропорция-
лар мен қозғалыс пластикасын 
қолдануын үйренеді.

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) суреттегі композиция заңдарын қолданады;
2) пішінді құрастыру заңдары мен оның 
құрылымын қолданады;
3) геометриялық фигураларды құру заңдарын 
қолданады;
4) берілген форматта суретті дұрыс 
құрастырады;
5) сызықтық композицияның білімін ескерумен 
пішінді (геометриялық, гипс үлгісі: гүлөрнек, 
капитель жəне т.б.)  дұрыс салу дағдыларын 
меңгереді;
6) адамның анатомиялық басын құрастыру 
мен бейнелеудің дағдыларын меңгереді; 
7)  реңдік шешімді қолданады, жана-
ма бөлшектерді негізгі бөлшектерге 
бағындырады; 
8) бет бөлігін бейнелеу дағдыларын меңгереді 
(гипс) ; 
9) беттің пішіндерін, бұлшықет пластикасын 
іздей біледі; 
10) академиялық суреттің көмегімен адамның 
мінезін көрсетеді;
11) адамның қолдары туралы білімі бар жəне 
оларды бейнелей алады; 
12)  кеуде мен экорштағы бұлшықет 
рельефінің негіздері туралы білімі бар; 
13)  қаңқаның бөлек бөлшектерінің про-
порционалды арақатынасы туралы білімін 
қолданады; 
14)  натураның қозғалыста суретін салады;
15) натурашының басын мойнына дұрыс қоя 
алады;
16) натураның құрылысын талдайды жəне 
форматта дұрыс құрастырады;
17) суреттегі қосалқы бөлшектерді бастысына 
бағындырады;
18) суреттегі реңдік қатынасты шеше алады;
19) кеуденің негізі мен экорштағы бұлшықет 
рельефін дұрыс көрсетеді; 
20) адамның бойымен дене бітімін пішінде 
кезеңдеп салады.
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оқыту нəтижесі: 2)  акварельмен жəне акрилмен көркемсурет 
салу техникасымен жұмыс істеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) көркемсуретте суреттің құрылысы тура-
лы білімі бар;
2) көркем сурет түрлері мен жанрларын 
қолданады;
3) ахроматикалық жəне хроматикалық 
түстерді қолданады;
4) перспектива заңдылықтарын, пропорция-
лар мен қозғалыс пластикасын қолданады;
5) пропорциялар мен түс заңдылықтарын 
ескеріп, натюрморт заттарын түспен 
конструктивті салуды қолданады;
6) акрилды көркем сурет техникасын 
қолданады;
7) түсті-реңдік арақатынасты қолданады;
8) пластикалық анатомияны ескеріп, 
адамның басын конструктивті қалай салу 
керектігі туралы білімі бар;
9) көркем сурет түсі мен реңін қолданады;
10) акварельды көркем сурет техникасын 
қолданады;
11) берілген форматта натюрмортты 
құрастыруды біледі;
12) көркем суретте суреттің құрылысын 
қолданады;
13) натюрмортты композициялық пен 
колористикалық қабылдау тұтастығында 
аяқтайды;
14) натурашның портретін форматқа 
композициялық орналастырады; 
15) негізгі түстер мен реңдік арақатынасты 
қолданады;
16) заттарды жəне адамның дене бітімін 
конструктивті сала алады;
17) түс-реңдік өңдеуді толық қолданады 
жəне жұмысты қабылдау тұтастығына 
жеткізеді;
18) заттардың пішіндерін реңмен егжей-
тегжейлі жабыстыра алады;
19) форматтың əртүрлі пішіндерін 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 3)  адамның пластикалық анатомиясы тура-
лы білімін қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) анатомиялық терминдерді біледі;
2) берілген форматта суретті дұрыс 
құрастырады;
3) барлық сүйектердің атауларын жəне ор-
наласуын анықтайды; 
4) барлық бұлшықеттердің атауларын жəне 
орналасуын анықтайды;
5) тыныштық күйде жəне қозғалу уақытында 
буын қосылыстарын бейнелейді;
6.) адам денесінің (əйелдің, 
ердің)  анатомиялық құрылысында 
айырмашылықтарды анықтайды;
7) пропорциялар бойынша жасын, бойын 
жəне т.б. анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 4)  атмосфера мен күн сəулесінің жағдайын 
ескеріп ауа ортасының өзгерісін көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) темперлік жəне майлы бояумен 
салынған көркем суреттің техникасын 
біледі;
2) статикалық жануарлар мен құстарды 
ғана емес, сонымен қатар оларды 
қозғалыста салып, қолданады;
3) сызықтық жəне ауа перспективаларының 
заңдарын қолданады;
4) сəуле мен көлеңкелі үлгілеу заңдарын 
қолданады;
5) өз жұмыстарында жұмсақ материал-
дарды қолданады (сангина, тұздық жəне 
көмір) .
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Бұл модуль композици-
яда көркем заңдарының 
негізгі түрлерін игеру үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде, білім 
алушылар: композиция 
теориясын; көркемдік об-
разды; композицияның 
элементтері мен құралдарын, 
тəсілдерін, қағидаттары 
мен заңдылықтарын, олар-
ды қолдану əдістерін; 
композицияның түрлерін; 
композиция заңдарын 
тəжірибеде қолдануды; көлемді 
көрсеткен кезде түс-реңдік 
арақатынасты; композициядағы 
жоспарлылықты, тұтастықты; 
натураның тиісті ерекшеліктерін 
көрсетуді; жарық пен түс 
арқылы көлемді көрсетуді; 
композициялық ойлауды 
дамытуды, пропорциялық 
арақатынасты, жоспарлылықты 
көрсетуді; сызықтық 
ауа перпестивасының 
заңдылықтарын меңгереді. 
Оқыту нəтижесінде 
шығармашылықтағы білім мен 
икемдерді қолдана отырып, 
атмосфера мен күн сəулесінің 
жағдайын ескерумен ауа 
ортасының өзгеруін меңгеру; 
композиция құралдарын 
қолдану; композициядағы 
пропорцияларды сипаттау; 
эскиздерді əзірлеген кезде 
рационалды ұсыну техника-
сын таңдау; суретшілердің 
шығармаларын сипаттау жəне 
талдау; əртүрлі техникалар 
мен материалдарды қолданып, 
графикалық пен көркем су-
рет жұмыстарын орындау 
дағдыларын игереді. 

Оқыту нəтижесі: 1)  композиция негіздерін жəне оларды пай-
далану əдістерін білу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) композиция заңдарын қолданады;
2) композиция тəсілдерін қолданады;
3) композиция құралдарын қолданады;
4) сюжеттік-композициялық орталықты 
құрайды;
5) композицияда шығармашылық ойды да-
мытады.

Оқыту нəтижесі: 2)  композицияның заңдылықтарын жəне 
образдық ассоциацияны білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  композицияның заңдылықтарын 
қолданады;
2) ассоциациялық қабылдау туралы білімі 
бар; 
3) композицияда ассоциациялық ойды да-
мытады; 
4) өсімдіктер мен жануарларды стильдеу ту-
ралы білімі бар;
5)  композицияда көркем образын табады;
6) архитектура мен суреттерді стильдеу тура-
лы білімі бар;
7)  композициядағы пропорцияларды сипат-
тайды; 
8) эскиздерді əзірлеген кезде рационалды 
ұсыну техникасын таңдайды. 

Оқыту нəтижесі: 3)  көркемдік идеялар үшін мұражай экспо-
наттарын зерделеп, композициялық құралдарды қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  көне шеберлер мен заманауи суретшілер 
жұмыстарының көшірмелерін жасайды; 
2) əртүрлі техникалар мен материалдар-
ды қолданып, графикалық пен көркем сурет 
жұмыстарын орындау дағдыларын меңгерді; 
3) жанрлар бойынша өнер туындыларын 
ажыратады;
4) суретшілердің шығармаларын сипаттап, 
талдайды.
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Бұл модуль дизайн мен түстану 
бойынша теориялық білімнің 
негізгі түрлерін игеру үшін 
қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Оқыту 
нəтижесінде білім алушылар:
дизайн тарихын; дизайн 
стильдерін; өнеркəсіптік 
дизайнның дамуын; 
дизайндағы заманауи өнерді; 
əлемдік өнердегі техникалық 
эстетиканы; Қазақстан 
Республикасының өнерін; 
жарық пен түстің табиғатын, 
түстердің гармоникалық 
үйлесуін; шрифттердің 
стильдерін; 
құрал-саймандар мен мате-
риалдарды (қарындаш, тушь, 
гуашь, қаламұш жəне басқ.) 
; шрифттық композиция-
ны құрастыруды меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар үйренеді:
конструкторлық құжаттаманы 
əзірлеу жəне рəсімдеу 
ережелерін қолдануы; дизайн 
тарихын жəне бейін бойынша 
стильдерді қолдануы; жарық 
пен түс табиғаты туралы білімді 
меңгеруі; конструкторлық 
құжаттаманы əзірлеу жəне 
рəсімдеу ережелерін сақтауы; 
еңбекті қорғаудың жалпы 
мəселелерін білуі; шрифттерді 
дұрыс жазу ережелерінің 
негіздерін білуі; əртүрлі 
дəуірдің дүниежүзілік өнердің 
түрлері туралы, көне заманнаң 
Қайта өркендеу дəуіріне дейін 
əлем өнерінің эстетикалық 
құндылықтары, түрлері, 
стильдері мен түрлерің. 

Оқыту нəтижесі: 1)  дизайнның тарихын жəне бейін бойынша 
стильдерді қолдану.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  көркемдік-əсемдеу жұмыстарында дизайн 
тарихы бойынша білімін қолданады; 
2) бейін бойынша дизайнның стилін сипат-
тайды;
3) жобаларды құру үшін дизайн тарихы бой-
ынша білімін қолданады;
4) дизайн саласында арнайы терминологи-
яны біледі.

Оқыту нəтижесі: 2)  жарық пен түстің табиғаты, түстердің 
гармониялық үйлесімі туралы білімді меңгеру.
бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  жарық пен түс табиғаты туралы білімді 
меңгерген;
2) түстің негізгі сипаттамалары, оны арала-
стыру туралы білімді меңгерген;
3)  түстердің заңдылығын, түстердің үйлесуін 
қолданады;
4)  түс қатарын құрайды;
5) негізгі түс модельдерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 3)  конструкторлық құжаттаманы əзірлеу 
жəне рəсімдеу ережелерін сақтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) сызбалар пішіндері туралы білімі бар; 
2) конструкторлық құжаттамада сызба 
геометриясының негіздерін қолданады;
3) конструкторлық құжаттама ережелерін 
қолданады;
4) сызбаларды рəсімдейді; 
5) конструкторлық құжаттаманы əзірлейді.

Оқыту нəтижесі: 4)  еңбекті қорғау ережелерінің жалпы 
мəселелерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  Қазақстан республикасының еңбек 
заңнамасының негіздері туралы білімді 
меңгереді;
2) Қазақстанда белгіленген еңбекті қорғау 
ережелерін сақтайды;
3)  ұжымдық жəне еңбек шарттары, шартты 
жасау жəне бұзу талаптары мен тəртібі тура-
лы білімін қолданады; 
4) жұмыс уақыты мен демалыс уақыттың 
кестесін қазақстан республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 5)  шрифттарды дұрыс жазу негіздерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) шрифттың көркемдік міндеттері туралы 
білімді меңгерген; 
2)  композицияда ескі шрифттерді 
қолданады; 
3) жаңа стильдегі шрифттермен жұмыс 
істейді;
4) кіші əріптермен жұмыс істейді; 
5) жұмыста шрифттерді таңдайды;
6)  композициялық шрифттік топтарды 
құрайды;
7) шрифттік бөлшектермен жұмыс істейді;
8)  шрифттерді дұрыс жазған кезде құрал-
саймандармен жəне материалдармен жұмыс 
істейді.

Оқыту нəтижесі: 6)  əртүрлі дəуірдің дүниежүзілік өнердің 
түрлері туралы, көне заманнаң қайта өркендеу дəуіріне 
дейін əлем өнерінің эстетикалық құндылықтары, түрлері, 
стильдері мен формалары туралы білімді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) өнердегі стильдер мен бағыттарды сипат-
тайды; 2) өнер шығармашылығының түрін, 
жанрын, орындау техникасын анықтайды;
3) əлем өнерінің стильдері мен түрлерін си-
паттайды; 4) дəуірдердің ерекшеліктерін си-
паттайды; 5) көне заманнан қайта өркендеу 
дəуіріне дейін сəндік-қолданбалы өнер тура-
лы білімді меңгерген;
6) суретшілер шығармаларын сипаттайды, 
талдайды жəне ерекшеліктерін табады;
7) қолданбалы өнер ерекшеліктерін анықтай 
алады.
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Бұл модуль көркемдік-əсемдеу 
жұмыстарында макеттеу мен 
арнайы технологияларында 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Оқыту нəтижесінде білім алушы 
макеттердің түрлерін; өнердің 
сəндік-монументтік түрлерін; 
сəндік-қолданбалы өнерді; «де 
купаж» техникасын; сағаттарды 
сəндеу техникасын; витраж-
ды жасау техникасын біледі. 
Оқыту нəтижесінде білім алушы 
макетті жасау үшін материал-
дар мен құрал-саймандарды 
таңдауды; қағаздың немесе 
картонның фактурасы мен 
түсін қолдануды; материалда 
авторлық үлгіні өзінің эскиздері 
мен жобалары бойынша жасау-
ды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  макеттерді жасаған кезде макеттеу 
негіздері бойынша білімін қолдану. 
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өлшемшарт-
тары :

1) макеттердің түрлерін сипаттайды;
2) макеттерді дайындау үшін материалдар 
мен құрал-саймандарды таңдайды;
3) фактураны, қағаздың түсін жəне картонды 
таңдайды; 
4) макеттің қарапайым түрін көрсетеді; 
5) макеттің күрделі түрін жасайды; 
6) көлемдік композицияның макетін жасайды;
7) тереңдік-кеңістіктік композицияның макетін 
жасайды; 
8) макеттеу түрлерін қолдану;
9) макетті жасаған кезде пішіндер мен 
жазықтықтың трансформациясын жасайды;
10) пішінді қырларынан жабыстырады.

Оқыту нəтижесі: 2)  материалда авторлық үлгіні өзінің 
эскиздері мен жобалары бойынша жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) пəндік дизайн туралы білімді меңгерген;
2) »де купаж» техникасын меңгерген;
3) папье-маше техникасын меңгерген;
4) витраж техникасын меңгерген;
5) шамшырақты макеттейді;
6) сағатты сəндейді.
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Бұл модуль екі өлшемді 
графикалық бағдарламалардың 
көмегімен жобаларды ұсынуда 
қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Оқыту 
нəтижесінде білім алушы гра-
фика негіздерін; өз эскиздерін 
жасаған кезде монохромды мен 
полихромды шешімдерді; на-
тюрмортты, портретті, жарты-
лай фигураны жəне адамның 
дене бітімін салу негіздерін; 
сəнді суретте сəндеу тəсілдерін 
(сызық, дақ, ахроматикалық 
жəне түрлі түсті графика)  
меңгереді. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы ком-
позицияларды əзірлеген кез-
де эскиздік нұсқаларды ұсыну 
үшін графикалық екі өлшемді 
компьютерлік бағдарламаларды 
игеруі; ахроматикалық жəне 
түсті шешімде көп пішінді ком-
позицияны бейнелеуі; гра-
фикада сəндік техникаларды 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  жобаларды əзірлеген кезде эскиздік 
нұсқаларды ұсыну үшін графикалық екі өлшемді 
бағдарламаларды қолдану.
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бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жобаларды əзірлеген кезде текстураларды, 
фактураларды жəне түстерді қояды;
2) векторлық жəне растрлық форматтар бо-
лады;
3) шрифттық композиция негіздерін меңгереді;
4) шрифттық жазуларды қолданады;
5) компьютерлік графикада түсті үлгілерді 
қолданады; 6) эскиздерді құрастырады жəне 
дұрыс ұсынады;
7) қабаттармен жұмыс істейді;
8) қылқалам мен градиенттерді қолданады;
9) графикалық бағдарламаларда əсерлерді 
қолданады;
10) векторлық редакторда сурет салады;
11) сканерленген суреттерден күрделі жəне 
жеңіл коллаждарды жасайды; 
12) компьютерлік графикада стильдеу 
əдістерін қолданады;
13)  компьютерлік графикада композиция 
негіздерін қолданады; 
14)  модификаторлардың көмегімен фигура-
ларды құрайды; 
15) фотосуреттерде редакциялау құрал-
саймандарын қолданады;
16) графикалық бағдарламаларда макростар-
ды қолданады;
17) ескі ақ-қара фотосуреттерді қалпына 
келтіру əдісін қолданады;
18) графикалық дизайнда əсерлерді 
қолданады. 

Оқыту нəтижесі: 2)  графикада сəндік техникаларды қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жобалық графиканың түрлерін қолданады; 
2) өз эскиздерін жəне дайын жұмыстарды 
орындаған кезде сызықтық, реңдік, монохром-
ды жəне полихромды шешімді қолданады; 
3) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ)  
қолдана отырып, геометриялық пішіндер 
арқылы натюрмортты композициялық түрде 
салады.
4) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ, 
ахроматикалық жəне түсті шешім)  қолдана 
отырып, интерьерде натюрмортты 
композициялық түрде салады;
5) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ, 
ахроматикалық жəне түсті шешім)  қолдана 
отырып, натураның портретін композициялық 
түрде салады;
6) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ, 
ахроматикалық жəне түсті шешім)  қолдана 
отырып, адамның жартылай дене бітімін 
композициялық түрде салады;
7) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ, 
ахроматикалық жəне түсті шешім)  қолдана 
отырып, адамның дене бітімін композициялық 
түрде салады;
8) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ, 
ахроматикалық жəне түсті шешім)  қолдана 
отырып, интерьерде адамның дене бітімін 
композициялық түрде салады;
9) графикалық тəсілдерді (сызық, дақ, 
ахроматикалық жəне түсті шешім)  қолдана 
отырып, интерьерде көп фигуралы компози-
цияны композициялық түрде салады.
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Бұл модуль көркемдік-əсемдеу 
жұмыстарын орындаушының 
біліктілік жұмыстарын орын-
дау үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды си-
паттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: дайындық 
кезеңнің практикасын, 
əдістері мен тəсілдерін, 
мамандықтың технология-
сын; ұйымдастырушылық 
құрылымды, технологиялық 
процестерді жəне өндірістегі 
жабдықты зерделеу; көркемдік-
əсемдеу жұмыстарын орындау 
үшін қолданылатын матери-
алдарды; көркемдік-əсемдеу 
жұмыстарын орындау үшін 
құрал-саймандар мен аспап-
тарды; көркемдік-əсемдеу 
жұмыстарының технологиялық 
процестері мен операцияларын; 
эскиздерді құрастыру жəне жо-
баларды, макеттерді, ғылыми-
техникалық есептерді көркемдік 
əсімдеу бойынша жұмыстарды 
атқаруды меңгереді. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім 
алушы əртүрлі материал-
дардан жасалған жұмыс 
беттерді көркемдік-əсемдеу 
жұмыстарына дайындауы; 
колерлерді құруы; фондар-
ды рəсімдеуі; қарапайым ша-
блондарды дайындауы; өзіндік 
шрифттердің жəне сəндік 
элементтердің трафареттерін 
кесіп алуы; көркемдік жазулар-
ды жасауын үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  көркемдік-əсемдеу жұмыстарын 
орындаушының біліктілік жұмыстарын орындау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жұмыс орнында қауіпсіздік техникасын 
сақтайды;
2) компьютерлік графиканы графикалық 
дизайнның саласы ретінде қолданады;
3)  графикалық дизайнда композиция негіздері 
туралы білімін қолданады;
4)  эскизді құрған кезде өнердегі стильдер мен 
бағыттарды қолданады;
5) Қазақстан республикасының еңбек 
заңнамасының нормаларын сақтайды;
6) сюжеттік-композициялық орталықты 
құрайды;
7) көркемдік əсемдеу жұмыстарын орындаған 
кезде шығармашылық ойды дамытады;
8) көркемдік-əсемдеу жұмыстарында 
композицияның негізгі құралдарын 
қолданады;
9) көркемдік-əсемдеу жұмыстарында 
композицияның заңдылықтарын қолданады;
10) эскиздерді əзірлеген кезде рационалды 
техниканы таңдайды; 
11) эскиздік нұсқаны ұсынады орындайды; 
12) қабылдау тұтастығының эскизін егжей-
тегжейлі түсті-реңді өңдеп, жеткізе алады; 
13) көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орын-
дау үшін қолданылатын материалдарды 
қолданады;
14) көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орын-
дау үшін құрал-саймандар мен аспаптарды 
қолданады;
15) көркемдік-əсемдеу жұмыстарының 
технологиялық процестері мен операцияла-
рын қолданады; 
16) əртүрлі материалдардан жасалған жұмыс 
беттерді көркемдік-əсемдеу жұмыстарына 
дайындайды;
17) колерлерді құрайды;
18) фондарды безендіреді;
19) қарапайым шаблондарды дайындайды;
20) өзіндік шрифттер мен сəіндік 
элементтердің трафареттерін қиып алады;
21) көркемдік жазуларды жасайды;
22) жасалған жұмыс туралы есепті 
құрастырады.
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Бұл модуль киімді жобалау-
мен танысу, тігін бұйымдарын 
конструкциялау жəне мо-
дельдеу негіздері үшін 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттай-
ды. Эскизді дайын образдың 
түрінде көрсету үшін дизай-
нер көркемдік-шығармашылық 
мақсаттарды қою мен олардың 
шешімін ұсынуды білуге бай-
ланысты барлық мəселелерді 
жүйелі түсінуге қабілетті болуы;
- көркемдік образды өзі құруға 
дайын болуы, - жобалық иде-
яны əзірлеуі, -дизайнерлік 
мəселені шешудің концепту-
алды, шығармашылық тəсілге 
негізделуі тиіс. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім алу-
шы кəсіби қызметте сурет 
салу грамотасының негіздерін 
қолдануы, көркемдік пішінді 
салу заңдылықтары жəне оны 
қабылдау ерекшеліктері тура-
лы білімді қолдану; графикалық 
пен көркем сурет құралдарын 
игеруі; ойлау дербестігін, 
техникалық пен кеңістік ой-
лауын, мəселелерді шешу 
қабілетін, бағалау қабілеттерін 
көрсетуі; киім үлгісінің суретін 
салған кезде графикалық 
тəсілдерді меңгеру; жобалау 
дизайнның əртүрлі əдістерін 
қолдануы; 
- тігін бұйымдарды жасау 
технологиясын қолдану, 
киімді көркемдік əсемдеу 
ерекшеліктерін білуі;
түйреу əдісімен кешкі 
көйлектерді жасауы;
жалпылау, қорытынды жасау 
жəне құжаттаманы рəсімдеген 
кезде бағалауын үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  киімде көркемдік образды құру 
дағдыларын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жоба алдындағы зерделеу үшін қажетті 
дайындық материалын, бастапқы деректерді 
жинайды жəне талдайды;
2) дизайн саласында заманауи тенден-
цияларды ескеріп, дизайнерлік жобалау 
процесін іске асыру;
3) эскизді əзірлеген кезде костюмның компо-
зициясын қолданады;
4) эскизді құрған кезде пропорциялар туралы 
білімін қолданады; 
5) киімде образды құрған кезде композиция-
ны ассоциациялық түрде қабылдайды;
6) көркемдік образды құрған кезде көру ил-
люзиясын қолданады;
7) көркемдік образды құрғанда киімді 
стильдеуді қолданады;
8) эскиздік нұсқаны ұсынуды орындайды;
9)  эскиздерді əзірлеген кезде рационалды 
ұсыну техникасын қолданады; 
10) жобаны əзірлеген кезде жоспарлылықты 
көрсетеді; 
11)  жобаны құру үшін модельдердің эскиз-
дер сиериясын жасайды;
12)  дайын модельге шығармашылық 
эскиздерді көрсетеді. 

Оқыту нəтижесі: 2)  əйелдер мен ерлер киімін конструкци-
ялау негіздерін жəне жобаларды құрған кезде муляждық 
əдісті қолдану
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) киімді конструкциялауда киімнің 
жіктелуі мен функциялары туралы білімін 
қолданады;
2) конструкциялау кезінде өлшемдік 
белгілер мен адам денесін 
антропологиялық өлшеу əдістерін 
қолданады;
3) адамның дене бітімінен өлшемдерді 
алады;
4) киімді құрастыру əдістемесін қолданады;
5) лекаланы жасаған кезде түйіру əдісін 
қолданады;
6) сызбаларды конструкциялайды жəне 
үлгілейді;
7) əйелдер, ерлер киімін муляждық əдіспен 
конструкциялайды; 
8) жобаларды құрған кезде əйелдер мен 
ерлер киімін конструкциялау ерекшеліктерін 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 3)  киімді əсемдеу жəне жасау процесінде 
түйіру əдісін қолдану
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) тігін бұйымдарын жасаған кезде техноло-
гияны қолданады; 
2) киімді құру кезінде көркемдік əсемдеу 
ерекшеліктерін қолданады; 
3) түйреу əдісімен кешкі көйлектерді жа-
сайды;
4) түйреу əдісімен киімді жасау технология-
сын қолданады; 
5) тігін бұйымдарды конструкциялау кезінде 
қолданылатын заманауи ақпараттық техно-
логияларды қолданады; 
6) технологияларды қолданады;
7) бұйымды конструкциялау жəне үлгілеу 
кезінде қолданылатын бағдарламалық 
қамтамасыз етуді қолданады. 

Оқыту нəтижесі: 4)  эскизді дайын образға айналдыру үшін 
киімді үлгілеу əдістерін қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  үлгілеу кезінде қымтаулы тігісті аудару-
ды қолданады; 
2)  манекенде немесе дене бітімде үлгілеу 
əдісін қолданып, ойластырған образды 
құрайды; 
3) эскизді дайын образға айналдыру 
үшін үлгілеу жəне макеттеу негіздерін 
қолданады.
дене бітімі бойынша жаңа модельді 
құрайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  жобаларды құрған кезде тоқыма 
өндірісінің негіздері туралы білімін қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) тоқыма талшықтардың шығуы туралы 
ақпаратты біледі;
2) талшықтардың құрылымын қолданады;
3) табиғи жəне химиялық талшықтардың 
қандай жіктемелерге бөлінетінін біледі;
4) талшықтың құрамын біледі;
5) тоқыма материалдарды шығарудың 
негізгі технологияларын қолданады.

Оқыту нəтижесі: 6)  эскиздерді құрған кезде əртүрлі дəуірдің 
дүниежүзілік өнердің түрлері туралы, көне заманнан 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  эскизді құрған кезде өнердегі стильдер 
мен бағыттарды қолданады;
2) өнер шығармашылығының түрін, жанрын, 
орындау техникасын анықтайды;
3) əлем өнерінің стильдері мен түрлерін 
сипаттайды;
4) дəуірдердің ерекшеліктерін сипаттайды;
5)  бароккодан заманауи өнерге дейін 
сəндік-қолданбалы өнерді сипаттайды;
6) қолданбалы өнердің ерекшеліктерін 
сипаттайды. 
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- Бұл модуль тігін бұйымдарын 
жобалауда, құрылымдауда 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: форматтың 
композициялық шешімін; про-
порцияларды дұрыс беруді; 
түс-реңдік арақатынасты беруді 
(колорит) ;
- жұмысты композициялық 
тұтастыққа əкеліп, оны аяқтауды 
біледі. 
- Модульді зерделеу 
нəтижесінде оқушылар өнер, 
киім дизайны бойынша ар-
найы əдебиетте бағдарлануы 
тиіс, жыл мерзіміне сəннің 
тенденцияларында хабар-
дар болуы; шабыт көздерімен 
шығармашылық түрде жұмыс 
істеуі; костюмның композици-
ясында көркемдік құралдары 
мен тəсілдерді қолдануы; киім 
үлгілерін суреттеген кезде 
графикалық тəсілдерді меңгеруі; 
графиканың əртүрлі тəсілдерін 
меңгеруі; дизайн-жобалаудың 
əртүрлі əдістерін қолдануы; 
мəселені шешу үшін ақырғы 
нұсқауды соңына дейін өңдеу 
жəне таңдауы; жұмыстарды 
аяғына дейін жеткізу, жалпы-
лау, қорытынды жасау жəне 
құжаттаманы ресімдеген кезде 
бағалауы; тігін бұйымдарын 
конструкциялау кезінде 
қолданылатын заманауи 
ақпараттық технологияларды 
қолдануы; əртүрлі сұрыптама 
бұйымдарын конструкция-
лау жəне үлгілеу. көркемдік 
конструкциялау саласында 
озат отандық жəне шетелдік 
тəжірибені қолдануды үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1)  авторлық жобада костюм аясында 
көркемдік-жобалық қызметтің негізі бағыттарын қолдану.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) мақсатты қою үшін ниеттің туындауын 
қолданады;
2) өнер бойынша, киім дизайны бойынша 
арнайы əдебиетте, жыл мезгіліне сəн тен-
денцияларында хабардар болады;
3) шығармашылық жұмыс үшін шабыт 
көздерін қолданады; 
4) көркемдік конструкциялау саласында 
озат отандық жəне шетелдік тəжірибені 
қолданады; 
5) тігін бұйымдарды конструкциялау кезінде 
қолданылатын заманауи ақпараттық техно-
логияларды жəне бағдарлама қамтамасыз 
етуді қолданады;
5) киім үлгілерін суреттеген кезде 
графикалық тəсілдерді қолданады;
6)  дизайн-жоспарлаудың əртүрлі əдістерін 
қолданады;
7) дизайн-жобаны іске асыру үшін ол бойын-
ша құжаттамалардың толық жинағын дай-
ындауды іске асырады;
8) дизайн жобаның негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін есептейді;
9)  костюмның композициясында көркемдік 
құралдар мен тəсілдерді қолдану;
10) мəселені шешу үшін ақырғы нұсқаны 
соңына дейін өңдейді жəне таңдайды;
11) жалпылайды, қорытынды жасайды жəне 
құжаттаманы рəсімдеген кезде бағалайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  адам денесінің киімге өлшемдік сипатта-
маларын қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) модельер құрған образды нақты заттарға 
айналдырады, автордың шығармашылық 
ниетін іске асырады;
2) технологиялық пен конструкторлық 
құжаттаманы құрайды, өндірістің барлық 
кезеңдерін бақылау ;
3) отандық өндірушілер мен шетелдік 
бəсекелестер шығаратын ұқсас өнімді салы-
стырмалы талдауды жасауды біледі;
4)  дайын өнімнің эстетикалық деңгейін 
бағалауды біледі; 
5) техникалық тапсырмаларды құру жəне 
дайын жобаны тапсырыс берушімен келісіп, 
өнімді тікелей жобалауға қатысу.

Оқыту нəтижесі: 3)  əртүрлі дəуірдің Қазақстан өнері тарихы 
бойынша, авторлық жобада Қазақстан өнерінің эстетикалық 
құндылықтары, формалары, стильдері мен түрлері туралы 
білімін қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) Қазақстан өнерінің дамудың негізгі 
кезеңдерін жəне заңдылықтарын біледі;
2) Қазақстан өнерінің көне заманнан 20 
ғасырға дейін негізгі ескерткіштерін біледі;
3) əртүрлі замандағы Қазақстанның 
əйгілі суретшілерінің биографиясы мен 
шығармашылығын біледі;
4) өнердің түрлері мен жанрлары туралы 
жəне олардың ерекшелігі туралы түсінігі 
бар;
5) өнердің ең маңызды көркемдік 
бағыттары, стильдері жəне тенденциялары 
туралы біледі;
6) əртүрлі тарихи дəуірлерді, бағыттарды, 
өнер ағымдарын жақсы біледі;
7) өнердің стилистикалық ерекшеліктерін 
жəне тəн тенденцияларын талдайды, салы-
стырады жəне анықтайды;
8)  ғылыми терминологияны қолданады 
жəне алған білімін негіздейді. 

Оқыту нəтижесі: 4)  өзінің кəсіби қызметінде бағдарлану үшін 
қажетті экономикалық ақпаратты табу жəне қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) экономикалық теорияның жалпы 
ережелері мен терминдерді қолданады; 
2) жоспарларды экономикалық негіздеу 
жəне болжауларды əзірлеу əдістерін 
қолданады;
3) бизнес-жоспар жасайды;
4) бизнес-жоспарды жасаған кезде 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерді 
талдайды;
5) халық тұтынатын тауарлар мен 
қызметтер нарығының жағдайын талдайды.
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Бұл модуль кəсіби шеберлікті 
дамыту үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
шығармашылық идеялар-
ды көрсете білу іскерлігін, 
білімін өздігінен толтыру жəне 
кəсіби дайындалу, көркемдік 
талғамды дамыту қабілетін си-
паттайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
орындау ғылымдығы, жүйелілігі, 
дəйектілігі, орындау тақырыбы 
мен техникасын іріктеуді, 
алдындағы əулеттің тəжірибесін 
ескере отырып, көрнекті матери-
алды тиімді қолдануды, матери-
алды жинауы: пьесалар, эскиз-
дер, суреттемелер, сызбалар, 
фотосуреттер, репродукциялар, 
кітапханаларда, мұражайларда, 
театрларда, теледидар-
да материалдармен танысу, 
дипломдық жоба тақырыбының 
тұжырымдамасын əзірлеуді 
меңгереді. - Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
өнер, киім дизайны бойынша ар-
найы əдебиетте бағдарлануы , 
жыл мерзіміне сəннің тенденци-
яларында хабардар болуы; ша-
быт көздерімен шығармашылық 
түрде жұмыс істеуі; костюмның 
композициясында көркемдік 
құралдары мен тəсілдерді 
қолдануы; киім үлгілерін су-
реттеген кезде графикалық 
тəсілдерді меңгеруі; графиканың 
əртүрлі тəсілдерін меңгеруі; 
тігін бұйымдарын конструкци-
ялау кезінде қолданылатын 
заманауи ақпараттық тех-
нологияларды қолдануы; 
дизайн-жобалаудың негізгі 
экономикалық көрсеткіштерін 
есептеуің үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1)  кəсіптік сауаттылықты жəне оны диплом 
алды практикада қолдану қабілетін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) өзінің жұмыс орнын ұйымдастырады жəне 
дайындайды;
2) біліктілігі жоғары маманның 
басшылығымен жұмысын атқарады; 
3) дипломдық жоба үшін материалды жинау 
бойынша жұмыстарды дағдыланды;
4) зерттеу жұмысымен жəне бастапқы мате-
риалды жинаумен айналысады; 5) жинал ған 
материалды талдайды жəне құрылымдайды;
6) кəсіби қызметте алған теориялық білімін 
қолданады; 
7) мəселені қойған кезде ниетін қолданады;
8) өнер бойынша, киім дизайны бойынша 
арнайы əдебиетте, жыл мезгіліне сəн тен-
денцияларында хабардар болады;
9) эскиздерді жасау үшін шабыт көздерін 
қолдану; 10)  жобаны құру кезінде компози-
цияда көркемдік құралдар мен тəсілдерді 
қолданады.
11) жобада үлгілерді бейнелеген кезде 
графикалық тəсілдерді меңгереді;
12) мəселені шешу үшін ақырғы нұсқаны 
соңына дейін өңдейді жəне таңдайды;
13) жұмысты соңына дейін жеткізеді, 
құжаттаманы рəсімдеген кезде қорытынды 
жəне бағалау жасайды; 14) жиналған мате-
риал бойынша эскиздерді жасайды;
15) əртүрлі материалдарды өңдеудің 
технологиялық тəсілдерді зерттейді;
16) кəсіби шеберлікті жетілдіреді;
17) тігін бұйымдарды конструкциялау 
кезінде қолданылатын заманауи ақпараттық 
технологияларды қолданады;
18) бұйымды конструкциялау жəне үлгілеу 
кезінде қолданылатын бағдарламалық 
қамтамасыз етуді қолданады; 19)  жұмыста 
өзіндік шығармашылық тəсілді дамытады. 

Оқыту нəтижесі: 2)  дизайнердің біліктілік жұмысын рəсімдеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) дипломдық жобалаудың графикалық, 
технологиялық жəне экономикалық бөлігі 
бойынша дайындық жұмыстарды атқарады;
2) біліктілік жұмысы жөніндегі есеп үшін ма-
териал жинақтайды жəне жүйелейді; 
3) біліктілік жұмысында дизайнердің білімін, 
икемдері мен дағдыларын көрсетеді;
4)  біліктілік жұмысын ресімдейді. 

Ескерту:   КҚ - кəсіптік құзыреттілік;
Қолданылған аббревиатуралар: БМ - базалық модульдер; 
БҚ - базалық құзыреттілік;   КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 7-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0411000 – Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)
Біліктіліктері*:   041101 2 – Бутафор 
    041105 3 – Суретші-декоратор

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай; 

3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 340 12 328 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы қолдану + + +
БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + +

«041101 2 –Бутафор» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 2316 432 624 1260 3-6
КМ 01 Сызбалар мен эскиздер бойынша бутафор 

бұйымдары мен сəндік бөлшектерді орындау
+ + + +

КМ 02 Театрлық бутафорлық жиһаздың қарапайым затта-
рын дайындау

+ + + + +

КМ 03 Театрлық бутафорлық жиһаздың күрделі заттарын 
дайындау

+ + + +

КМ 04 Сəулет бөлшектерінің бутафорлық көлемді 
пішіндерін жасау 

+ + + + +

КМ 05 Коллаж бен аппликация техникасын пайдалана оты-
рып, сəндеу-көркем сурет жұмыстарын орындау

+ + + + +

КМ 06 Бутафорлық қуыршақтар мен сəндік бұйымдар жасау + + + + + +
БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 180
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 4320

Орта буын маманы
«041105 3 –Суретші-декоратор» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 260 180 80 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін 
қолдану

+ +

КМ Кəсіптік модульдер 818 36 782 7-8
КМ 07 Спектакльдің театрлық макетін, костюмдер эскизін 

орындау
+ + + + +

КМ 08 Жаңа технологияларды қолдана отырып, спектакльді 
сəндік безендіруді орындау

+ + + + + +

КМ 09 Диплом алды практика + +
БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту: * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жос-
парларын əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді 
Қолданылған аббревиатуралар :    
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  БҰАМ - білім беру ұйымы АА - аралық аттестаттау;
БМ - базалық модульдер;   анықтайтын модульдер; ҚА - қорытынды аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   ДЖ - дипломдық жобалау; К - консультациялар; Ф - факультативтер.

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы 25-бетте) 
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(Жалғасы 26-бетте) 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 8-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0411000 – Театр декорациясы өнері (бейін бойынша)
Біліктіліктері*:   041101 2 – Бутафор 
    041105 3 – Суретші-декоратор

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай ;

2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында

Ин
де

кс
і

Циклдер, пəндер/модульдер,
практикалар атауы

Бақылау 
нысаны Оқу уақытының көлемі (сағат)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 344 78 266 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + +

«041101 2 – Бутафор» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 2316 432 624 1260 1-4
КМ 01 Сызбалар мен эскиздер бойынша бутафор 

бұйымдары мен сəндік бөлшектерді орындау
+ + + +

КМ 02 Театрлық бутафорлық жиһаздың қарапайым 
заттарын дайындау

+ + + + +

КМ 03 Театрлық бутафорлық жиһаздың күрделі затта-
рын дайындау

+ + + +

КМ 04 Сəулет бөлшектерінің бутафорлық көлемді 
пішіндерін жасау 

+ + + + +

КМ 05 Коллаж бен аппликация техникасын пайдала-
на отырып, сəндеу-көркем сурет жұмыстарын 
орындау

+ + + + +

КМ 06 Бутафорлық қуыршақтар мен сəндік бұйымдар 
жасау

+ + + + + +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау  108
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті 
оқытуға жиыны

2880

Орта буын маманы
«041105 3 – Суретші-декоратор» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 260 180 80 5-6
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 856 36 424 396 5-6
КМ 07 Спектакльдің театрлық макетін, костюмдер 

эскизін орындау
+ + + + +

КМ 08 Жаңа технологияларды қолдана отырып, 
спектакльді сəндік безендіруді орындау

+ + + + + +

КМ 09 Диплом алды практика + +
БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 72
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 36
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:  ДЖ - дипломдық жобалау;
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы  К - консультациялар;
анықтайтын модульдер;  Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына № 9 қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)»
мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0411000 – Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)
Біліктіліктері:    041101 2 – Бутафор 
    041105 3 – Суретші-декоратор
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Модульге қысқаша шолу Оқыту нəтижелері жəне 
бағалаудың өлшемшарттары
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БҚ
 1

)  
Кə
сіп

тік
 қы

зм
ет

 а
яс
ын

да
 кə

сіп
тік

 л
ек
си

-
ка
ны

 қо
лд
ан
у

БМ
 0

1)
  К
əс
іп
тік

 қы
зм
ет

 а
яс
ын

да
 кə

сіп
тік

 л
ек
си

-
ка
ны

 қо
лд
ан
у 

Бұл модуль кəсіби қызметте қазақ 
(орыс)  жəне шетел тілінде ауызша 
жəне жазбаша түрде қарым-қатынас 
жасауға қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде білім 
алушылар іскерлік қазақ (орыс)  жəне 
шетел тілінің жəне кəсіптік лексиканың 
негіздерін меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушылар кəсіптік 
бағыттағы мəтіндерді оқу жəне аудару 
үшін (сөздікпен)  қажетті қазақ (орыс)  
жəне шетел тілінің лексикалық жəне 
грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  өзінің кəсіптік қызметі саласында 
тілдесу үшін қазақ (орыс)  жəне шетел тіліндегі термино-
логияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) кəсіптік тілдесу үшін қажетті, 
мамандық бойынша лексика-
грамматикалық материалды меңгереді; 
2)  мамандығы бойынша терминология-
ны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2)  кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен)  техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды 
жəне аударады (сөздікпен) .

Оқыту нəтижесі: 3)  қазақ (орыс)  жəне шетел тілдерінде 
кəсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жағдайға байланысты қисынды жəне 
ретті пікір айта алады;
2) кəсіби қарым-қатынас үдерісінде диа-
лог жүргізе біледі.
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Бұл модуль мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын жүргізу негіздерін; 
құжаттарды жасау тəсілдері мен 
функцияларын; құжаттарды жіктеуді, 
тасымалдағыштар, мақсаты, құрамдас 
бөліктері, рəсімдеу ережелерін 
меңгереді. Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:
ұйымдық-өкімдік, ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс 
істеулері;
кəсіптік қызметте қажетті қызметтік 
құжаттарды мемлекеттік тілде 
құрастыруды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

М
ем

ле
ке
тт
ік 
тіл

де
 іс

 қа
ға
зд
ар
ын

 ж
үр
гіз
у

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) құжаттардың түрлері мен жіктелуін 
сипаттайды;
2) құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын түсінеді;
3) құжаттардың құрылымын анықтайды;
4) қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады; 5) құжаттың 
мəтініне қойылатын талаптарды 
сақтайды; 6) компьютерлік техноло-
гияларды қолдана отырып, ұйымдық-
өкімдік жəне ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  еңбек қатынастарын реттейтін 
құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес, еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттар туралы білімі бар;
2) Еңбек шартының қажетті талаптары 
туралы ақпаратты меңгереді;
3) түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, 
өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты 
мемлекеттік тілде құрастырады.
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Бұл модуль физикалық 
қасиеттерін жəне олармен 
байланысты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық 
жəне психофизиологиялық 
негіздерін, жеке жəне 
спорттық өзін-өзі жетілдіру 
негіздерін, салауатты 
өмір салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар үйренеді: 
қозғалыс қабілеттері 
мен дағдыларын ұдайы 
жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайтулары; 
кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық 
жəне психомоторлық 
қабілеттерді дамытула-
ры; өзін-өзі бақылау жəне 
ағзаның функционалдық 
жай-күйін бағалау 
дағдыларын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  денсаулықты нығайту жəне салауатты өмір сал-
ты мəдениетін сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  салауатты өмір салты негіздері мен мəдениетін 
ұғынады;
2) ұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан 
айналым жəне энергиямен қамтамасыз ету жүйелері 
қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды; 
3) жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар 
кешенін орындайды;
4) күнделікті өмірде салауатты өмір салты 
мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) командалық спорттық ойын ережелерін сақтайды;
2) дене тəрбиесі жүктемесінің негіздерін жəне оны 
реттеу тəсілдерін сипаттайды; 
3) жаттығуларды орындау техникасын меңгереді;
4) үйренген ойын тəсілдері мен жеке тактикалық 
міндеттерді оқу ойынында қолданады;
5) бағдарламада көзделген бақылау нормативтері 
мен тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3)  жарақат алғанда жəне қайғылы оқиғалар орын 
алғанда дəрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) дене тəрбиесі жаттығула рымен айналы-
су кезінде жарақаттардың туындау себептерін, 
жарақаттанудың алдын алу тəсілдерін түсінеді;
2) жарақаттар кезінде дəрігерге дейінгі көмек 
көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің 
философиялық 
бейнесін зерттеу, 
мəдениеттің болмысы 
мен арналуын түсіну; 
азаматтық құқықтар 
мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары 
мен перспективала-
рын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің 
даму үрдістерін 
түсіну негізінде ой-
лау мəдениетін 
қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
негізгі философиялық 
ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, 
діндерді жəне 
өркениетті; 
мемлекеттік құқықтық 
қарым-қатынастар 
мен құбылыстардың 
жүйесін; 

Оқыту нəтижесі: 1)  жалпы философиялық мəселелерді жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді;
2) философия тарихындағы таным үдерісінің мəнін 
жəне таным үдерісіне қарай əр түрлі пікірлерді түсінеді; 
3) »диалектика», «диалектика заңдары», «бол-
мыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» 
ұғымдарының мəндерін сипаттайды; 
4) философияның негізгі категорияларының мəні мен 
өзара байланысын анықтайды; 
5) əлемнің ғылыми, философиялық жəне діни 
көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  адам өміріндегі философиялық категориялардың 
қатынасын айқындау, мысалы: бостандық жəне жауапкершілік, 
материалдық жəне рухани құндылықтар.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған табиғи 
ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді; 
2) ғылымның, техника мен технологиялардың дамуы-
мен жəне пайдаланылуымен байланысты əлеуметтік 
жəне этикалық проблемалардың мəнін түсінеді; 
3) адам өміріндегі материалдық жəне рухани 
құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды;
6) өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі пікірлерді 
талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін 
қалыптастырады.

Оқыту нəтижесі: 3)  Қазақстан Республикасының халықтары 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі қазақ 
мəдениетінің құндылықтарын біледі; 
2)  Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің 
əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді;
3) тəуелсіз Қазақстанның мə дени жетістіктерін сипат-
тайды.

(Жалғасы. Басы 23-24-беттерде) азаматтар 
мен қоғамдағы 
саясаттың басқа да 
субъектілерінің өзара 
қарым-қатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
негізгі философиялық 
ұғымдарға сүйенуі;
философияның негізгі 
мəселесі мен диалек-
тика заңдарын түсінуі; 
əлемдік өрнениеттегі 
Қазақстан 
Республикасы 
халықтары 
мəдениетінің рөлі мен 
орнын талдауы;
жалпы адамгершілік-
адами құндылықтар 
мен гуманистік 
дүниетаным негізінде 
толеранттылық та-
ныта білуі; адам ба-
ласын жек көрушілік, 
экстремистік, 
радикалдық жəне 
террористік идеологи-
яларды мойындама-
уы; құқық нормаларын 
сақтауы; əлеуметтік 
өзара қарым-
қатынастар бары-
сында қалыптасатын 
əлеуметтік жəне саяси 
қатынастар жүйесінде 
бейімделуге үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 4)  толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық 
көзқарасты қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар 
мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің нысанда-
рын жəне түрлерін, тарихын сипаттайды;
2) əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихын біледі 
жəне қазіргі жағдайын түсінеді;
3) экстремисттік, радикалдық жəне террористтік идео-
логияны ажырата алады;
4) əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени 
ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  құқық жəне мемлекеттік-құқықтық құбылыстар ту-
ралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін түсінеді;
2) заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымдарын біледі 
жəне қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6)  құқықтың негізгі салалары туралы мəліметтерді 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 
ережелеріне сəйкес азаматтың жеке тұлғалық 
қалыптасуының құқықтық мəртебесін түсінеді; 
2) əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды; 
3) əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық құқық бұзушы-
лықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді;
4) азаматтық жəне отбасы құқығының негізгі 
ережелерін біледі; 5) салық түрлері туралы ақпаратты 
меңгерген; 6) қылмыстық жауапкершілікті жəне оның 
туындау негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7)  еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын 
қорғай білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) қызметкердің Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексіне сəйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді;
2) жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық жəне 
тəртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нəтижесі: 8)  əлеуметтанудың жəне саясаттанудың негізгі 
ұғымдарын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: билік, саяси 
жүйе, саяси режім, мемлекет, мемлекеттік басқару 
формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси 
партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси 
көшбасшылық, геосаясат;
2) əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: əлеуметтік 
қарым-қатынас, əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік үдеріс, 
əлеуметтік ілгерілеу;
2) жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістер мен жеке 
фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нəтижесі: 9)  халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуал-
ды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін 
түсінеді;
2) Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің 
құрылымын сипаттайды;
3) саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль ұлттық 
сананы дамытуға, 
ежелгі дəуірден 
қазіргі кезеңге дейін 
орын алған тарихи 
оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын 
түсінуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
Қазақстанның негізгі 
тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шека-
ралары мен маңызын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи 
оқиғалар хронологиясын біледі жəне мəнін түсінеді;
2)  қазақ халқының жалпытүркі қауымдастығын-
дағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, еуразия 
əлемі халықтарының тарихи-мəдени қауымдастығының 
дамуындағы рөлі мен орнын анықтай біледі;
3) тəуелсіздік алғаннан кейінгі қазақстан респу-
бликасында болып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын түсінеді;
4)  тəуелсіз қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланы-
сын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  Қазақстан тарихының тұтастығы мен жүйелілігін 
көрсететін жəне сипаттайтын негізгі фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды анықтайды;
2) тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады;
3) тарихи дереккөздерді пайдаланады.

Кəсіптік модульдер
«0411012 – Бутафор» біліктілігі

КҚ
.1

 Б
ут
аф

ор
лы

қ б
ұй
ым

да
р 
ме

н 
де
ко
ра
ци
я 
бө
лш

ек
те
рі
ні
ң 
сы

зб
ал
ар
ын

, э
ск
из
де
рі
н 
ор
ын

да
у.

 

КМ
.0

1 
Сы

зб
ал
ар

 м
ен

 э
ск
из
де
р 
бо
йы

нш
а 
бу
та
ф
ор

 б
ұй
ым

да
ры

 м
ен

 с
əн
ді
к б

өл
ш
ек
те
рд
і о
ры

нд
ау

.

Осы модуль суреттегі, 
кескіндемедегі композицияның 
негізді көркемдік заңдарын, 
жазықтықтық жəне кеңістіктік 
композиция заңдарын, жал-
пы жəне арнайы театр 
композициясының негіздерін, 
қағаз, картон, басқа да 
қолданылатын материалдар 
қасиеттерінің сипаттамаларын, 
еңбек қауіпсіздігінің қағидаларын 
игеру үшін қажетті білімдерді, 
қабілеттерді жəне дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім алушы-
лар: пішінді құрастыру жəне 
оның құрылымы туралы жалпы 
ұғымдар; құрастыру, құрастыру 
жəне пропорциялар туралы 
ұғым; сызықтық суретті меңгеру; 
көркем суреттегі түс пен реңді; 
акварелдік көркем сурет тех-
никасын; көркем суреттегі 
жарық-реңдік қатынастарды; 
кескіндеу тəсілдері туралы 
білімдерді қолдана отырып, 
берілген форматта натюрморт 
құрастыруды; жоспарлылықты, 
материалдылықты, натю-
ромтортты қабылдаудың 
біртұтастығын; жазықтықтық 
жəне кеңістіктік компози-
ция заңдарын, бутафория 
заттарының пропорциясын; қағаз 
бен картон қасиеттерінің сипат-
тамасын, «папье-маше» техни-
касын меңгеру, көлем туралы 
ұғымды меңгереді. Білім алушы-
лар модульді зерделеу кезінде: 
натюрмортты бейнелеуде жəне 
түрлі бутафорлық бұйымдарды 
дайындауда жоғарыда 
көрсетілген, еңбек қауіпсіздігі 
жөніндегі нормативтік-құқықтық 
актілер, еңбекті қорғау бойын-
ша құқықтық жəне ұйымдастыру 
мəселелері, өндірістік синитария 
жəне еңбек гигиенасы негіздерің 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 1)  сурет негіздерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттегі композиция заңдарын түсінеді; 
2) пішінді құрастыру заңдарын жəне оның 
құрылымын түсінеді; 
3) геометриялық фигураларды құру 
заңдарын түсінеді;
4) берілген форматта суретті дұрыс 
құрастырады;
5) парақта сызықтық композиция тура-
лы білімді ескере отырып, (геометриялық, 
гипстік модельді: гүлөрнек, капитель)  пішінді 
дұрыс құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 2)  акварелдік кескіндеме техникасын 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  кескіндемеде суретті сақтайды;
2) кескіндеме түсі мен реңін тану;
3) заттардың пропорциясын сақтайды;
4) натюрмортты композициялық жəне реңдік 
біртұтастыққа келтіреді;
5) акварельдік көркем сурет 
техникасымен жұмыс жасайды;
6) берілген форматта натюрморт 
құрастырады жəне көркем сурет тəсілдері 
бойынша білімдерді қолданады.

Оқыту нəтижесі: 3)  жазықтықтық композиция негіздерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) жазықтықтық композиция заңдарын 
түсінеді;
2) тегістікті дұрыс ұйымдастырады.

Оқыту нəтижесі: 4) қолданыстағы стандарттар мен 
техникалық талаптарды меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) нақты бір сала үшін тəн қауіпті жəне зиян-
ды өндірістік факторлар туралы ақпаратты 
меңгерген;
2) еңбек қауіпсіздігі бойынша негізгі 
нормативтік құқықтық жəне техникалық 
актілер туралы ақпаратты меңгерген;
3) жұмыстың қауіпсіз тəсілдері мен əдістерін 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 5)  «Папье – маше» техникасын меңгеру
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) қағаз бен картон қасиеттерінің сипаттама-
ларын таниды;
2) «папье – маше» техникасында 
бутофорлық бұйымдарды дайындау 
кезеңдерін сақтайды;
3) «папье – маше» техникасында көлемді 
бутафорлық бұйымдарды орындайды.
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Осы модуль көлемдік-кеңістіктік 
композиция заңдарын меңгеру, 
оларды түрлі театрлық бу-
тафориялар мен макеттер 
дайындауда пайдалану үшін 
қажетті білімдерді, дағдыларды 
жəне қабілеттерді сипат-
тайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
пішінді құрастыру заңдарын 
жəне оның құрылымын, суретке 
жарықтық-реңдік қатынастарды, 
көркем сурет түрлері мен 
жанрларын, ахроматикалық 
жəне хроматикалық түстерді, 
көлемдік-кеңістіктік компо-
зиция заңдарын, пішінді 
иллюзиялық өзгерту тəсілдерін, 
композициялық орталық 
ұғымын, қағаз бен картон 
қасиеттерінің сипаттамаларын, 
түрлі дəуірлердегі сəулет тари-
хын, көлем ұғымын меңгереді. 
Білім алушылар модульді зер-
делеу кезінде: түрлі бутафорлық 
бұйымдар мен түрлі сəулет 
бұйымдарын дайындауда алған 
білімдерін қолдануы тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1)  суреттегі сызықтық перспектива 
заңдылықтарын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттегі композиция заңдарын түсінеді;
2) пішінді құрастыру заңдары мен оның 
құрылымын сақтайды;
3) суретті орындау қағидаларын сақтайды;
4) суретке жарық пен көлеңке қатынастарын 
талдайды;
5берілген форматта суретті құрастырады;
6) жарық пен көлеңке үлгілеуі туралы 
білімдердің көмегімен пішін көлемін береді.

Оқыту нəтижесі: 2)  акварелдік кескіндеме техникасын 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) кескіндемеде суретті сақтайды; 
2) кескіндеме түрлері мен жанрларын ажы-
ратады; 
3) ахроматикалық жəне хроматикалық 
түстерді ажыратады; 
4) натюрмортта заттарды конструктивтік 
құрастыруды орындайды; 
5) акварельдік кескіндеме
техникасымен жұмыстарды орындайды; 
6) берілген форматта натюрморт 
құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 3)  көлемдік композиция негіздерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) көлемдік-кеңістіктік композиция заңдарын 
түсінеді;
2) жазықтықты ұйымдастыру заңдарын 
түсінеді;
3) композиция заңдарын түсінеді (динамика 
жəне статика, сызық жəне дақ, нюанс жəне 
акцент, симметрия жəне асимметрия, мо-
дуль, ырғақ;
4) қарапайым жəне күрделі геометриялық 
пішіндерден композициялар құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 4)  бейнелеу өнерінің графикалық жəне 
көркем сурет құралдарын меңгерген.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) ауа-райы мен тəулік уақытының жай-күйін 
ескере отырып, пленэрде жұмыстар орын-
дайды;
2) кеңістікте орналастыру жəне сызықтық-əуе 
перспективаларының заңдарын ескере оты-
рып, пішінді құрастырып, бейнелейді; 
3) орындау материалы мен техникасын 
таңдайды; 
4) қоршаған əлемді бейнелеуде композиция 
заңдарын қолданады;
5) қоршаған əлемді біртұтас шынайы 
қабылдауды дамытудың кезеңдерін 
сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  театр жиһазын дайындау техникасын 
меңгерген.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) көлем мен модульді түсінеді;
2) материалды өңдеу технологиясын 
сақтайды; 3) аспаптармен жұмыс жасайды.
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Осы модуль адам басының 
пішінін құрастыруды меңгеру, 
анатомиялық сурет тұрғысында 
зерделеу, құрау жəне реңдік 
шешім, макетте жəне те-
атр кеңістігінде компози-
ция заңдарын қолдану үшін 
қажетті білімдерді, қабілеттер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
бас пішінін құрастыру жəне 
оның құрылымы туралы жалпы 
ұғымды; құрастыру, құрау жəне 
пропорциялар туралы ұғымды, 
сондай-ақ реңдік шешімді, 
макеттік жиһазды жасайтын 
құралдар мен материалдарды, 
макетте түрлі техниканы пай-
дала-нуды, театр кеңісті-гіндегі 
композиция заңдарын, əдеби 
шығармаларды, «спектакльдің 
сыртқы бейнесі туралы» 
ұғымды, сахна құрылымын, те-
атр машинериясын меңгереді. 
Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде үйренеді: 
бутафорлық бұйымдарды дай-
ындауда алған білімдерін дұрыс 
қолдану, қажетті материал-
дарды іріктеудің жəне оларды 
спекткальдің көркемдік ниетінде 
қолданудың дұрыс əдістемесін .

Оқыту нəтижесі: 1)  бас пішінін құрылымдау негіздерін 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттегі композиция заңдарын түсінеді;
2) сызықтық жəне ауа перспективаларының 
заңдарын түсінеді;
3) қарап салатын заттың гипстік моделінің 
суретін салу қағидаларын сақтайды;
4) берілген форматта суретті дұрыс 
құрастырады;
5) форматта геометриялық пішін мен гипстік 
модель құрылымын орындайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  портретпен жұмыс жасаған кезде 
көркем сурет қасиеттерін беруді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) перспективаның заңдылықтары, 
қозғалыс пропорциясы мен пластикасының 
заңдылықтары туралы хабардар болу; 
2) форматта портретті композициялық орна-
ластыруды шешеді; 
3) негізгі жарық пен рең қатынастарын ажы-
ратады; 
4) май бояуларымен салынатын көркем су-
рет техникасымен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 3)  кеңістіктегі композиция заңдарын 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) кеңістіктегі негізгі композиция заңдарын 
түсінеді;
2) сахнаның тегістікте дұрыс орналасуын 
сақтайды; 
3) композиция, перспектива, пропорция жəне 
оптикалық иллюзиялар заңдарын меңгерген;
4) сəулет бөлшектерін дайындайды;
5) сəулет бөлшектерін фактуралау ұғымын 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 4)  макеттік бөлшектер мен бутафорлық 
бұйымдарды дайындау технологиясын меңгерген.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) макеттік жиһазды дайындау технология-
сын сақтайды;
2) түрлі бутафорлық бұйымдарды дайындау 
технологиясын сақтайды.
3) макеттік жиһазды дайындайды;
4) макеттік жиһазды дайындаудың түрлі тех-
нологияларын қолданады.
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Осы модуль декорациялық 
кескіндеме жұмыстарда түрлі 
техникаларды қолдану, адамның 
басына жарықтық-реңдік тал-
дау жсауды меңгеру, портреттік 
кескіндеме тұрғысында зер-
делеу үшін қажетті білімдерді, 
қабілеттер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім алушы-
лар: бас пішінін пішіндеу тура-
лы жалпы ұғымдар, құрастыру, 
құрылымдау жəне пропорция 
туралы ұғым, сондай-ақ жарық 
пен рең шешімін; 
тəуелсіз мемлекет-
тер достастығы елдерінің 
классикалық драматургиясын, 
театр декорацияларын дай-
ындау технологияларының 
түрлерін, декорациялау 
өнеріндегі графикалық жəне 
көркем сурет шешімдерін 
меңгереді. Білім алушылар 
модульді зерделеу кезінде 
үйренеді: алған білімді 
спектакльдің пластикалық 
бейнесінде жəне театрлық бу-
тафория заттарын жасауда 
тиімді қолдануы; анатомиялық 
терминдерді, адамның мүсінінің 
анатомиясын, адам денесінің 
конструктивтік байланысын 
талдауы; əлемдік мəдениет 
пен театр өнерінің тарихын; 
сызықтық перспективаның негізгі 
ұғымдарын, перспективалық 
көлемдерді, тегіс фигура-
лар перспективаларының 
құрылымын, өнер 
мұражайларының экспо-
зицияларымен танысуы, 
көшірмелеу жұмыстарын жаса-
уы, тақырыптық натюрморттар, 
пейзаждық этюдтар мен адам 
мүсінінің портреттерін пленерде 
жарық сəулесінде салуды.

Оқыту нəтижесі: 1)  портреттің графикалық шешімінің 
шеберлігін меңгеру. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  түрлі жас шамасындағы адамдардың бас 
пішіндерінің анатомиялық ерекшеліктері ту-
ралы ақпаратты меңгерген; 
2) портретке конструктивтік талдау жүргізеді;
3) бейнелеу өнеріндегі перспектива 
мағынасын түсінеді;
4) сызықтық перспективаның негізгі 
ұғымдарын ажыратады

Оқыту нəтижесі: 2)  портреттің жарықтық шешімінің 
шеберлігін меңгеру. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  кескіндеме
түсі мен реңін түсінеді; 
2) берілген форматта портрет құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 3)  макеттің кеңістіктегі композиция 
заңдарын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  көлемдік-кеңістіктік композиция туралы 
ақпаратты меңгерген; 
2) пішінді иллюзиялық өзгерту тəсілдерін 
ажыратады; 
3) қолданылатын шығарманы таңдайды жəне 
талдайды; 
4)  спекткальдің бірыңғай бейнесі мен сипа-
тын аша отырып, декорациялар мен макет-
тер эскиздерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 4)  түрлі материалдардан макет 
бөлшектері мен бутафорлық бұйымдарды жасау техноло-
гиясын меңгерген (реквизиттік айқындау) .
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  бутафорлық жұмыстарда түрлі техноло-
гияларды қолданады; 
2) макеттік жиһаз үшін сызбалар жасайды; 
3) макет дайындау кезінде қолданылатын 
құралдарды пайдалану жəне қолдану 
қағидаларын сақтайды; 
4) жоспарланған декорациялар мен 
бутафорлық жиһаздар сызбаларын сауатты 
орындайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  адам басының пластикалық анатомия-
сы туралы білімді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  адам басының анатомиялық құрылысын 
ұғынады.
2) адамның бас сүйегінің пропорциясын 
түсінеді.
3) адамның бас сүйегінің бөліктеріне 
конструктивтік талдау жасайды.

Оқыту нəтижесі: 6)  əлем мəдениетінің тарихы жəне театр 
декорациясы өнері туралы білімді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) дəуірлер ерекшеліктерін ажыратады;
2) декорациялық - қолданбалы өнер туралы 
ақпаратты меңгерген;
3) бейнелеу өнерінің жаңа стильдері мен 
жаңа батыттары туралы бағдары бар;
4) суретшілер шығармаларының 
ерекшеліктерін талдайды жəне табады;
5) қолданбалы өнер ерекшеліктерін 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 1)  түрлі техникалар мен материалдар-
ды қолдана отырып, жұмыстарды орындау дағдыларын 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  көне шеберлер мен заманауи суретшілер 
жұмыстарының көшірмелерін жасайды;
2) күн сəулесінің жарығы кезінде түрлі тех-
ника мен материалдарды қолдана отырып, 
графикалық жəне кескіндеме
жұмыстарын орындайды;
3.) жанрлар бойынша өнер туындыларын 
ажыратады.

Оқыту нəтижесі 2)  тегістіктік жəне көлемдік пішіндер пер-
спективаларын құру дағдыларын меңгеру .
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  перспективалық көріністерді құру 
қағидаларын сақтайды;
2) перспективада қабылданған шартты 
белгілерді таниды;
3) тегістікте тегіс жəне көлемді пішіндер 
құрастыруды орындайды;
4) сызбалар жəне құралдармен жұмыс жа-
сайды.
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Осы модуль жартылай фигу-
раны құрастыруды; құрылған 
жартылай фигураның анатоми-
ясы бойынша теориялық жəне 
практикалық білімді қолдануды; 
театрда декорациялық-көркем 
суреттік жұмыстарды дұрыс 
жəне сапалы орындау жəне 
жұмыс барысында түрлі тех-
ни-каларды қолдануды, 
этнографиялық мате-
риалдардың шығар-машылық 
интерпрета-циясын меңгеру үшін 
қажетті білімдерді, қабілеттерді 
жəне дағдыларды сипаттайды. 
Модульді игеру нəтижесінде, 
білім алушылар: құрастыру, 
құрылымдау, пропорция, реңдік 
шешімдер туралы ұғымды;
адам денесінің құрылысы мен 
оның құрылымы туралы жалпы 
ұғымды; материалдар сипатта-
малары мен қасиеттерін, қажетті 
құралдар мен жабдықтарды 
пайдалану жəне сақтауды; 
«дəнекерлеу» жəне «аппли-
кация» техникасы мен техно-
логиясын (барлық уақыттар 
мен дəуірлердің ою-өрнектері 
мен торларын) , маталар 
қасиеттерін; 
өнердің əлемдік тарихын 
жəне Қазақстанның көркемдік 
мəдениетін; ұлттық театр 
өнерінің тарихын; ұлттық 
жəне шетелдік драматургия 
мен сценографияны, өнердегі 
классикалық шығармаларды;
графикалық компьютерлік 
бағдарламалармен жұмыс жа-
сауды, театр плакатының ди-
зайнын əзірлеуді меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар: алған білімдерін 
жəне дағдыларын спектакльді 
шығармашылық интерпретация-
лау кезінде игереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  адам денесі құрылымының негіздерін 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  Пішінді құрастыру заңдары мен оның 
құрылымын түсінеді;
2) Сызықтық жəне ауа перспективалары ту-
ралы заңдарды түсінеді;
3) Жұмысты логикамен жалпылап, аяқтайды;
4) Анатомия,құрастыру қағидалары жəне 
жарық пен көлеңкелік үлгілеу туралы білімі 
арқылы адам қаңқасын, бетінің бір бөлігін 
(гипс) , дене пішінін бейнелейді.

Оқыту нəтижесі: 2)  жартылай фигураны құрастыру 
негіздерін меңгерген.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  пішіндерге жарық пен көлеңке жəне 
жарықтық талдау жасайды;
2) түс пен рең көмегімен жұмысты аяқтайды.

Оқыту нəтижесі: 3)  кеңістік пен театр 
тегістігінде композицияларды меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) театр композициясының негізгі 
қағидаларын 
сақтайды;
2) этнографиялық материал-дарды 
шығармашылық тұрғыда интерпретациялау 
қағидаларын түсінеді;
3) ұлттық театр өнері туралы ақпаратты 
меңгерген.

Оқыту нəтижесі: 4)  «дəнекерлеу», «аппликация» техника-
сын, театр имитациясы технологиясын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  театр декорациясын жасау үшін 
бұйымдар мен материалдарды өңдеу техно-
логиясын сақтайды;
2) қауіпсіздік техникасын сақтайды;
3) бутафорлық бұйымдарды қарапайым 
өңдеу тəсілдерін ажыратады;
4) түрлі техникада декорациялар мен 
костюмдерді жасайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  əлемдік өнер тарихы жəне Қазақстан-
ның көркем өнер мəдениеті туралы білімдерді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  ежелгі бейнелеу өнерінің ерекшеліктерін 
жіктейді;
2) бейнелеу өнеріндегі жаңа стильдер мен 
жаңа бағыттарды таниды;
3) түрлі дəуірлер суретшілерінің 
шығармаларындағы ерекшеліктерді талдай-
ды жəне табады.

Оқыту нəтижесі: 6)  плакаттар мен афишалар жасау үшін 
компьютерлік бағдарламаларды меңгерген.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) түрлі қаріп жазбаларымен жұмыс жа-
сайды;
2) компьютерлік графикада эскиздер орын-
дайды.
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Осы модуль жарық-реңдік 
шешімде жартылай фигураны 
жеткізуде алынған теориялық 
жəне практикалық білімдерді 
қолдану; театр эскиздерін 
шығармашылықпен орын-
дау жəне реквизиттер мен 
бутафорлық бұйымдарды на-
турал шамасында жасау үшін 
қажетті білімдерді, қабілеттер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар үйренеді: 
адам денесінің құрылысы жəне 
оның құрылымы туралы жалпы 
ұғымды; құрастыру, құру жəне 
пропорция туралы ұғымды, 
сондай-ақ реңдік шешімді, көлем 
ұғымын, декорациялар мен ко-
стюмдер эскиздерін орындау 
техникасын; əлемдік өнер тари-
хын жəне Қазақстанның керкем 
өнер мəдениетін;
қуыршақ театрының 
сценографиясының ерекшелігін 
(таяқ, саусақ, марионеткалар, 
бой. қуыршақ механизмдерін, 
«өрнектеу» техника-сын, театр 
шығарма-сындағы имитация) ;
бутафорлық бұйымдар эскизін 
жасау үшін компьютерлік бағдар-
ламалар:
театрдағы практикалық 
жұмысты, декорациялық 
безендіру технологиясын, қатты, 
жұмсақ декорацияларды жəне 
театр бутафориясын меңгеруі 
тиіс. Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде: театр бутафо-
риясын: жарықтандыру бутафо-
риясын, театр фактурасын жəне 
имитацияны шығармашылықпен 
орындауды.

Оқыту нəтижесі: 1)  жартылай фигура құрылысын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) құрастырудың сызықтық-конструктивтік 
схемасын орындайды; 
2) бұлшықеттердің дұрыс орналасуын 
түсінеді; 
3) пішіннің конструктивтік жəне анатомиялық 
құрылысын жеткізеді;
4) пішінді дұрыс орналастыруды орындайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  жарықта жартылай фигураны беру 
дағдыларын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  нобайларды орындайды; 
2)  кескіндемеде
адам дене бітімін сатылап құрастыруды 
сақтайды; 
3) адамның дене бітімін дұрыс орналасты-
рады; 
4) модельдің өзіндік жеке дара 
ерекшеліктерін жеткізеді.

Оқыту нəтижесі: 3)  шетелдік драматургия ны қойған кезде 
композициялық сценографияны меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  театр композициясы-ның негізгі 
қағидаларын таниды;
2) театр өнерінің тарихы туралы ақпаратты 
меңгерген;
3)  шетелдік драматургия шығармаларын 
таңдайды жəне талдайды;
4) драматургия жанрларын ажыратады;
5) макет пен эскиздерді орындаған кезде те-
атр композициясының заңдарын қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4)  театр бутафориясын орындауда түрлі 
техниканы меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  бутафорлық істің негізгі элементтерін 
ажыратады;
2) қолданылатын құрал-саймандар мен 
жабдықтардың қодданылу мақсаты мен 
қағидаларын сақтайды;
3) театр декорациясын жасау үшін 
бұйымдар мен материалдарды өңдеу 
технологияларының қағидаларын сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  декорациялар эскиздерін жасау үшін 
компьютерлік бағдарламаларды меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  текстура, фактура жəне түсті дұрыс са-
лады;
2) corel draw, adobe photoshop бағдарламала-
рымен жұмыс жасайды;
3) компьютерлік бағдарлама көмегімен театр 
плакатын жасайды.

Оқыту нəтижесі: 6)  кəсіптік сауаттылықты жəне оны 
өндірістік тəжірибеде қолдану қабілетін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) спектакльді декорациялық безендіруді 
орындайды;
2) бутафорлық бұйымдардың композициялық 
шешімінде сахналық жəне жарық əсерлерін 
қолданады;
3) эскиздерді, материалдар имитациясын 
орындайды;
4) жабдық пен техниканы пайдалану 
қағидаларын сақтайды;
5) театр декорацияларын жасайды жəне жа-
зады, коллаж жəне аппликация техникасын 
меңгерген.

Оқыту нəтижесі: 7)  əлемдік өнер тарихы жəне 
Қазақстанның көркем өнер мəдениеті туралы білімдерді 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) ежелгі əлем тарихы туралы ақпаратты 
меңгерген; 
2) батыс-еуропа өнерінің тарихы туралы 
ақпаратты меңгерген;
3) заманауи өнер туралы ақпаратты 
меңгерген; 4) қазақстан өнерінің тарихы тура-
лы білімді меңгерген; 
5) суретшілер шығармаларының 
ерекшеліктерін сипаттайды, талдайды жəне 
табады.

041105 3 – «Суретші-декоратор» біліктілігі
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Осы модуль түрлі қозғалыс 
пен қалыптағы, бір аяғын 
тіреп тұрған адамның дене 
бітімінің құрылысын меңгеру; 
түрлі жанрдағы декорациялар 
макеттері мен эскиздерін;
қолмен жасалатын театр 
реквизитін кəсіби орындау;
 макет дайындауда жəне практи-
када алған білімді қолдану үшін 
қажетті білімдерді, қабілеттер 
мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: адам денесінің 
құрылысы мен оның құрылымы 
туралы жалғы ұғымдарды, 
музыкалық театр

Оқыту нəтижесі: 1)  адам денесі анатомиялық құрылысының 
негіздерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) адамның анатомиялық басын құрастыру мен 
бейнелеудің қағидаларын сақтайды; 
2) реңдік шешімді орындайды, 
жанама бөлшектерді негізгі бөлшектерге 
бағындырады;
3) бет бұлшықеттерінің пішіні мен пластика-
сын таниды; 
4) портретті натурадан салады; 
5) академиялық суреттің көмегімен адам 
мінезін жеткізеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  жарықта фигурамен қорытынды жұмыс 
жасау тəсілдерін меңгеру.
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сценографиясының специ-
фикасын; опера жəне балет 
спектакльдеріне қойылатын 
кейбір арнайы талаптарды; 
музыкалық балет спектакльдері 
сценографиясының сəнділігі 
мен алыптылығын; спектакльдің 
көркем суреттік жəне реңдік 
шешімдерін; спектакль 
кейіпкерлерінің тарихы мен 
бейнелерін; спектакльдің 
музыкалық жəне реңдік - 
пластикалық құрылымының 
өзара əсерін; бүкілəлемдік өнер 
тарихын жəне Қазақстанның 
көркемдік өнер мəдениетінің 
тарихын;
костюмдер тарихын; қолмен 
жасалатын реквизиттер тех-
нологиясын жəне олардың 
ерекшеліктерін; витраж 
имитациясының технологиясын; 
сахна планшетін жəне сахна 
киімін игереді. Білім алушы-
лар модульді зерделеу кезінде 
үйренеді: спектакльдің көркем 
суреттік жəне реңдік шешіміне 
назар аудара отырып, мыналар-
ды: декорациялар, костюмдер 
мен макет эскиздерін, қолмен 
жасалатын реквизиттер техно-
логиясын кəсіби орындауы; спек-
такль бейнесінде өнер тарихы 
туралы білімдерді қолдануы; 
театрдың сахна планшетінің 
жəне сахна киімінің əр түрлерін 
біліп, ажыратуын.

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  кескіндемедегі суретті сақтайды; 
2) кескіндемеде жарық пен көлеңке 
қатынастарын сақтайды; 
3) берілген форматта порттерт құрастырады 
4) жұмыстарды гуаштық жəне темперлік техни-
камен орындайды; 
5) портретті натурадан сауатты бейнелейді. 
6) кескіндеменің көмегімен адамның мінез-
құлқын жеткізеді.
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Оқыту нəтижесі: 3)  əр түрлі театр кеңістігінде көлемдік-
кеңістіктік композициялар заңдарын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  өнер туындысын талдайды;
2) жалпы жəне арнайы театр композициясының 
негіздерін ажыратады;
3) көлемдік-кеңістіктік макеттерді жасау 
тəсілдері мен амалдарын сақтайды;
4) толыққанды театрлық жобаларды орын-
дайды.

Оқыту нəтижесі: 4)  қолмен жасалатын театрлық реквизитті 
орындау өнерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  бутафорлық бұйымдарды қолдан жасау 
кезінде пайдаланылатын жабдықтар мен 
құрал-саймандардың құрылғылары мен олар-
ды пайдалану қағидалары туралы ақпаратты 
меңгерген;
2) бутафорлық бұйымдарды жинау, өңдеу, 
орнату жəне реставрациялау техникасын 
орындайды;
3) театрдың бутафорлық реквизиттерін 
натуралдық шамада жасайды. 

Оқыту нəтижесі: 5)  əлемдік өнер тарихы жəне Қазақстанның 
көркем өнер мəдениеті туралы білімдерді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  ежелгі əлем тарихы туралы білімді 
меңгерген;
2)  батыс-еуропа өнерінің тарихы туралы 
ақпаратты меңгерген;
3) заманауи өнер туралы білімді меңгерген;
4) қазақстан өнерінің тарихы туралы ақпаратты 
меңгерген;
5) суретшілер шығармаларының 
ерекшеліктерін сипаттайды, талдайды жəне 
табады.

Оқыту нəтижесі: 6)  сахна планшеті жəне киімі туралы білімді 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  сахнаны орнату жəне механикалық 
жабдықтау туралы ақпаратты меңгерген;
2) сахнаның механикалық жабдықтарының 
жұмысы жəне оларды орнату принциптерін 
сақтайды;
3) сахнаның негізгі бөліктерін таниды;
4) сахналық алаңдар мен сахнаны механиза-
циялау типтерін ажыратады;
5) сахнаның механикалық жабдықтарымен 
жұмыс жасайды.
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Осы модуль түрлі қалыптағы 
адам фигурасын дұрыс 
құрастыру жəне фигураны ор-
тамен байланыстыру жəне 
ауа перспективасын көрсету; 
спектакльді безендіруде за-
манауи технологияларды пай-
далану; театр өндірісіндегі 
жұмыстарды орындау; бейненің 
композициялық шешімінде 
техникалық амалдарды қолдану; 
театр реквизитін сауатты орын-
дау үшін қажетті білімдерді, 
қабілеттер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді иге-
ру нəтижесінде білім алушы-
лар: құрастыру, анатомиялық 
ерекшеліктер, құру жəне про-
порциялар туралы ұғымды; 
Əлемдік өнер тарихын жəне 
Қазақстанның көркемдік өнер 
мəдениетін; сценография та-
рихын; этнографиялық жəне 
бейнелеу материалдарын; ком-
позиция заңдарын қолдана оты-
рып, театр плакаттарын жасау-
ды, қаріп стилистикасын, түрлі 
фактураларды имитациялау 
технологиясын; костюм тари-
хын, костюм бөлшектеріне сурет 
салуды жəне əрлеуді меңгереді. 
Білім алушылар модульді зер-
делеу кезінде үйренеді: рекви-
зиттер мен костюмдерді натурал 
шамасында орындауы;
театр жобаларын орындауың.

Оқыту нəтижесі: 1)  адамды бейнелеудің барлық 
принциптерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  құрастырудың сызықтық- конструктивтік 
схемасын түсінеді; 
2) бұлшықеттердің дұрыс орналасуы туралы 
білімді меңгерген; 
3) адам пішінінің конструктивтік жəне 
анатомия-лық құрылысын жеткізеді; 
4) форматта адамның мүсінін дұрыс орнала-
стырады.

Оқыту нəтижесі: 2)  толыққанды фигурамен жұмыс жасаған 
кезде практикалық жəне теориялық білімді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  нобайлармен жұмыс жасайды;
2) кескіндемедегі адам мүсінін кезеңдеп 
зерделейді; 
3) адамның суреттегі мүсінін дұрыс орналас-
тырады;
4) модельдің өзіндік жеке дара ерекшеліктерін 
жеткізеді.

Оқыту нəтижесі: 3)  театр эскизі мен макетін орындауда түрлі 
техниканы меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  туындының технологиялық процестерін 
ажыратады;
2) сызбаларды, схемаларды, эскиздерді оқиды; 
3)  берілген шамаға дейін модельдерді, схе-
маларды, сызбаларды ұлғайту техникасын 
есептейді; 
4) шеберхана спецификасын ескере отырып, 
шығарма үшін жұмыстарды орындайды;
5)  бейненің композициялық шешімінде 
техникалық амалдарды қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4)  имитацияның түрлі техникаларын 
меңгерген.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  ұсақ суретті оюлай отырып, көлемді 
бутафорлық бұйымдарды дайындау техника-
сын сақтайды;
2)  имитациялық заттар мен реставрациялық 
жұмыстарды дайындау техникасын сақтайды;
3) вакуумдық қондырғыларда бутафорлық 
бұйымдарды орындайды;
4) жаңа технологияларды пайдалана отырып, 
дəстүрлі дағдыларды қолданады;
5)  костюм бейнесін құруда кəсіби дағдыларды 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 5)  əлемдік өнер тарихы жəне Қазақстанның 
көркем өнер мəдениеті туралы білімдерді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  ежелгі бейнелеу өнері туралы ақпаратты 
меңгерген;
2)  өнерде жаңа бағыттар мен технологиялар-
ды ажыратады;
3) ежелгі ескерткіштердің өзіндік 
ерекшеліктерін айқындайды;
4) қолданбалы өнер ерекшеліктерін ажыра-
тады; 
5) суретшілер шығармаларының 
ерекшеліктерін сипаттайды, талдайды жəне 
табады.
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Диплом алды практика «Суретші декораторды» 
дайындаудын аяқтау кезеңі болып есептеледі жəне 
дайындық кезеңін толық курсын менгергеннен кейін 
өткізеді.
Диплом алды практиканың негізгі мақсаты - «Театр 
декорация өнері» пəні бойынша алған теориялық 
білімдерін қорытындылау, тереңдету жəне практика 
жүзінде жүзеге асыру.
Диплом алды практиканың мақсаты жоғарыда 
айтылғаннан басқа: дипломдық жобаны жазу үшін 
арналған материал жинақтау жатады.
Қойылым декорациясына қойылған талаптар-
ды орындауды анықтап, талдау, жобалау; ко-
стюм жəне декорация эскиздеріне байланысты 
қойылған талаптарды құрастыру; жан-жақты де-
корация жəне костюмге қойылған талаптарды 
шеше білу; өз ұсыныстарын ғылыми тұрғыдан 
дəлелдей білу; концептуалдық негізде театр обра-
зын шығармашылық түрде шеше білу; декорация 
қозғалтқыштары мен жабдықтарды, реквизиттерді 
қолданудың үйлесімділік тəсілдерін, қойылымды 
қою кезінде кешенді шағын компазициялық шешімін 
таба білу диплом алды практиканың міндеті болып 
есептеледі, бутафорлық заттарды жасау біледі.
Жобаға байланысты барлық құжаттарды дайын-
дау жəне басты экономикалық есептеулерді іске 
асырады.

Оқыту нəтижесі:1)  )  «суретші – декора-
тор» біліктілігін алады
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) біліктілігі жоғары 
маманның жетекшілігімен 
жұмысты орындау 
-режиссердің, қоюшы - 
суретшінің ;
2) диплом жұмысына 
материал жинау бары-
сында жұмыс дағдысы 
қалыптасты.
кəсіби қызметінде 
алған теориялық білімін 
қолдана алады;
3) диплом жобасының 
графикалық, техноло-
гиялых, экономикалық 
бөлімдерінің дайындық 
жұмыстарын орындайды;
4) кəсіби қызметте 
алған теориялық білімін 
қолданады.

Ескерту:   КҚ – кəсіптік құзыреттер;
Қолданылған аббревиатуралар: БМ – базалық модульдер; 
БҚ – базалық құзыреттер;  КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 10-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік
(бейін бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0413000 – Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша)
Біліктіліктер*:   041311 2 – Матаға сурет салушы
    041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
    041316 3 – Суретші

 Оқыту нысаны: күндізгі
 Оқытудың нормативтік мерзімі: 1жыл 10 ай; 

 2 жыл 10 ай ; 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 328 18 310 328 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау + + + + +
БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + + +

«041311 2 – Матаға сурет салушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 996 288 204 504 2-3
КМ 01 Бояу технологиясын, маталардың түрлерін, 

бояғыштарын, материалдарын жəне əшекейлеу 
тəсілдерін меңгеру 

+ + + +

КМ 02 Материалдылығын беру кезінде графикалық 
бейнелеуді қолдану

+ + + + + +

КМ 03 Бұйымды дайындау технологиясын меңгеру + + + + + +
БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
 АА 01 Аралық аттестаттау 144
 ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен 
жасаушы» біліктілігі 

 КМ Кəсіптік модульдер 1296 200 376 720 4-6
 КМ 04 Жүннен жəне теріден жасалған көркемдік 

бұйымдарды дайындаудың технологиясын 
жəне тəсілдерін меңгеру 

+ + + + + +

КМ 05  Қайта тоқу түрлері мен тəсілдерін қолдану + + + + +
КМ 06  Бұйымды дайындауда теріні өңдеу 

технологиясын қолдану
+  + + + +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
 АА 02 Аралық аттестаттау 36
 ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
 «041316 3 – Суретші» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 252 184 68 7-8
БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін, 
Қазақстан Республикасының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатын қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

Кəсіптік модульдер 864 196 200 468 7-8
 КМ 07 Бұйымды дайындауда тоқу технологиясын 

қолдану
+ + + + +

 КМ 08 Кілем тоқымашылығында технологиялық 
тəсілдерді меңгеру

+ + + + +

 КМ 09 Практикада дəстүрлі жəне заманауи технология 
білімін пайдалана отырып, тоқымашылық тех-
никаны қолдану

+ + + + +

 КМ 10  Бұйымдарды дайындау кезінде жүн мен теріні 
өңдеудің əртүрлі тəсілдерін жəне тоқу техноло-
гиясын қолдану

+ + + + +

КМ 11 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + 7-8
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 72
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 36
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультацияларға оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді 
Қолданылған аббревиатуралар : 
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  ДЖ - дипломдық жобалау;
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы  К - консультациялар;
анықтайтын модульдер;  Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы «31 қазандағы
№553 бұйрығына 11-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік
(бейін бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

 
Білім беру коды жəне бейіні:  0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:    0413000 – Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша)
Біліктіліктер*:   041311 2 – Матаға сурет салушы
    041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
    041316 3 – Суретші

 Оқыту нысаны: күндізгі
 Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай ; 

 2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ 00 Базалық модульдер 432 98 334 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау + + + + +
БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + +
БМ.06 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + + +

 «041311 2 – Матаға сурет салушы» біліктілігі
КМ 00 Кəсіптік модульдер 996 288 204 504 1-3
КМ 01 Бояу технологиясын, маталардың түрлерін, 

бояғыштарын, материалдарын жəне əшекейлеу 
тəсілдерін меңгеру 

+ + + +

КМ 02 Материалдылығын беру кезінде графикалық 
бейнелеуді қолдану

+ + + + + +

КМ 03 Бұйымды дайындау технологиясын меңгеру + + + + + +
БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«041312 2- Көркем заттарды тері мен жүннен 
жасаушы» біліктілігі 

КМ Кəсіптік модульдер 1296 200 376 720 4-6
КМ 04 Жүннен жəне теріден жасалған көркемдік 

бұйымдарды дайындаудың технологиясын жəне 
тəсілдерін меңгеру 

+ + + + + +

КМ 05  Қайта тоқу түрлері мен тəсілдерін қолдану + + + + +
КМ 06 Бұйымды дайындауда теріні өңдеу техноло-

гиясын қолдану
+  + + + +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
 АА 02 Аралық аттестаттау 36
 ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
 «041316 3 – Суретші» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 252 184 68 5-6
БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін, 
Қазақстан Республикасының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатын қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

 КМ 00 Кəсіптік модульдер 864 196 200 468 5-6
 КМ 07 Бұйымды дайындауда тоқу технологиясын 

қолдану.
+ + + + +

 КМ 08 Кілем тоқымашылығында технологиялық 
тəсілдерді меңгеру

+ + + + +

 КМ 09 Практикада дəстүрлі жəне заманауи технология 
білімін пайдалана отырып, тоқымашылық техни-
каны қолдану

+ + + + +

КМ 10 Бұйымдарды дайындау кезінде жүн мен теріні 
өңдеудің əртүрлі тəсілдерін жəне тоқу техноло-
гиясын қолдану

+ + + + +

БҰАМ 03 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
КМ 11 Диплом алды практика + +
 ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
 АА 03 Аралық аттестаттау 72
 ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 36
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультацияларға оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:  * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жо-
спарларын əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар: ДЖ - дипломдық жобалау; 
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы   К - консультациялар;
анықтайтын модульдер;  Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 12-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік
(бейін бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 0400000 – Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:     0413000 – Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша)
Біліктіліктер:     041311 2 – Матаға сурет салушы
     041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
     041316 3 – Суретші
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Бұл модуль кəсіби қызметте қазақ 
(орыс)  жəне шетел тілінде ауызша 
жəне жазбаша түрде қарым-қатынас 
жасауға қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік қазақ (орыс)  
жəне шетел тілінің жəне кəсіптік 
лексиканың негіздерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар кəсіптік бағыттағы 
мəтіндерді оқу жəне аудару үшін 
(сөздікпен)  қажетті қазақ (орыс)  
жəне шетел тілінің лексикалық 
жəне грамматикалық минимумына 
үйренеді..

Оқыту нəтижесі: 1)  өзінің кəсіптік қызметі саласында 
тілдесу үшін қазақ (орыс)  жəне шетел тіліндегі термино-
логияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) кəсіптік тілдесу үшін қажетті, мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық матери-
алды меңгереді;  2)  мамандығы бойынша 
терминологияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2)  кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен)  техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды 
жəне аударады (сөздікпен) .

Оқыту нəтижесі: 3)  қазақ (орыс)  жəне шетел тілдерінде 
кəсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) жағдайға байланысты қисынды жəне 
ретті пікір айта алады;2) кəсіби қарым-
қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Бұл модуль мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын жүргізу негіздерін; 
құжаттарды жасау тəсілдері мен 
функцияларын; құжаттарды жіктеуді, 
тасымалдағыштар, мақсаты, 
құрамдас бөліктері, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар:
ұйымдық-өкімдік, ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс 
істеулері;
кəсіптік қызметте қажетті қызметтік 
құжаттарды мемлекеттік тілде 
құрастыруды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) құжаттардың түрлері мен жіктелуін 
сипаттайды;
2) құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын түсінеді;
3) құжаттардың құрылымын анықтайды;
4) қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады;
5) құжаттың мəтініне қойылатын талап-
тарды сақтайды;
6) компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік жəне 
ақпараттық-анықтамалық құжаттармен 
жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  еңбек қатынастарын реттейтін 
құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес, еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттар туралы білімі бар;
2) Еңбек шартының қажетті талаптары 
туралы ақпаратты меңгереді;
3) түйіндемені, өмірбаянды, мінезде-
мені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қол-
хатты мемлекеттік тілде құрастырады.
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Бұл модуль физикалық 
қасиеттерін жəне олармен бай-
ланысты қабілеттерді жетілдіру 
үшін қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық жəне 
психофизиологиялық негіздерін, 
жеке жəне спорттық өзін-өзі 
жетілдіру негіздерін, салауатты өмір 
салтының негіздерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар үйренеді: қозғалыс 
қабілеттері мен дағдыларын 
ұдайы жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайтулары; кəсіби 
тұрғыда маңызды физикалық жəне 
психомоторлық қабілеттерді да-
мытулары; өзін-өзі бақылау жəне 
ағзаның функционалдық жай-
күйін бағалау дағдыларын дамуға 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  денсаулықты нығайту жəне салауат-
ты өмір салты мəдениетін сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) салауатты өмір салты негіздері мен 
мəдениетін ұғынады;2) ұлшық етке 
жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан 
айналым жəне энергиямен қамтамасыз 
ету жүйелері қызметінің физиологиялық 
негіздерін сипаттайды; 
3) жалпы дене дайындығы бойынша 
жаттығулар кешенін орындайды;
4) күнделікті өмірде салауатты өмір 
салты мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) командалық спорттық ойын 
ережелерін сақтайды;
2) дене тəрбиесі жүктемесінің негіздерін 
жəне оны реттеу тəсілдерін сипаттайды; 
3) жаттығуларды орындау техникасын 
меңгереді;
4) үйренген ойын тəсілдері мен жеке 
тактикалық міндеттерді оқу ойынында 
қолданады; 5) бағдарламада көзделген 
бақылау нормативтері мен тестілерін 
орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3)  жарақат алғанда жəне қайғылы 
оқиғалар орын алғанда дəрігерге дейінгі алғашқы 
медициналық көмек көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) дене тəрбиесі жаттығуларымен ай-
налысу кезінде жарақаттардың туындау 
себептерін, жарақаттанудың алдын алу 
тəсілдерін түсінеді;
2) жарақаттар кезінде дəрігерге дейінгі 
көмек көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің философиялық 
бейнесін зерттеу, мəдениеттің 
болмысы мен арналуын түсіну; 
азаматтық құқықтар мен 
міндеттерді сақтау; қоғамның даму 
заңдылықтары мен перспектива-
ларын, қазіргі замандағы əлемнің 
əлеуметтік-саяси үдерістердің 
даму үрдістерін түсіну негізінде 
ойлау мəдениетін қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алу-
шылар: негізгі философиялық 
ұғымдарды жəне заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, діндерді 
жəне өркениетті; мемлекеттік 
құқықтық қарым-қатынастар мен 
құбылыстардың жүйесін; азамат-
тар мен қоғамдағы саясаттың басқа 
да субъектілерінің өзара қарым-
қатынастары жүйесінің жұмысын 
меңгереді. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: негізгі 
философиялық ұғымдарға сүйенуі;
философияның негізгі мəселесі 
мен диалектика заңдарын түсінуі; 
əлемдік өрнениеттегі Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мəдениетінің рөлі мен орнын тал-
дауы;
жалпы адамгершілік-адами 
құндылықтар мен гуманистік 
дүниетаным негізінде 
толеранттылық таныта білуі; 
адам баласын жек көрушілік, 
экстремистік, радикалдық жəне 
террористік идеологияларды мойын-
дамауы; құқық нормаларын сақтауы; 
əлеуметтік өзара қарым-қатынастар 
барысында қалыптасатын 
əлеуметтік жəне саяси қатынастар 
жүйесінде бейімделуге үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1)  жалпы философиялық мəселелерді 
жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) негізгі философиялық ұғымдарды 
меңгереді;
2) философия тарихындағы таным 
үдерісінің мəнін жəне таным үдерісіне 
қарай əр түрлі пікірлерді түсінеді; 
3) »диалектика», «диалектика 
заңдары», «болмыс», «материя», 
«қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» 
ұғымдарының мəндерін сипаттайды; 
4) философияның негізгі 
категориялары-ның мəні мен өзара 
байланысын анықтайды;  5) əлемнің 
ғылыми, философиялық жəне діни 
көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  адам өміріндегі философиялық 
категориялардың қаты-насын айқындау, мысалы: 
бостандық жəне жауапкершілік, материалдық жəне ру-
хани құндылықтар.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне 
қоршаған табиғи ортаның сақталуына 
жауапкершілік деңгейін сезінеді; 
2) ғылымның, техника мен 
технологиялардың дамуымен жəне пайда-
ланылуымен байланысты əлеуметтік жəне 
этикалық проблемалардың мəнін түсінеді; 
3) адам өміріндегі материалдық жəне ру-
хани құндылықтардың қатынасы туралы 
жеке пікірін тұжырымдайды;
6) өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі 
пікірлерді талдайды, осы түсініктерге 
қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нəтижесі: 3)  Қазақстан Республикасының 
халықтары мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен 
орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі 
қазақ мəдениетінің құндылықтарын біледі; 
2)  Қазақстан Республикасы халқы мəде-
ние тінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен 
орнын түсінеді; 3) тəуелсіз Қазақстанның 
мəдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4)  толеранттылықты жəне белсенді 
тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық-
адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) əртүрлі мəдениеттер мен 
өркениеттердің нысандарын жəне 
түрлерін, тарихын сипаттайды;
2) əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тари-
хын біледі жəне қазіргі жағдайын түсінеді;
3) экстремисттік, радикалдық жəне терро-
ристтік идеологияны ажырата алады;
4) əлеуметтік, этникалық, конфессиялық 
жəне мəдени ерекшеліктерді 
толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5)  құқық жəне мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін 
түсінеді;
2) заңдылық жəне құқықтық тəртіп 
ұғымдарын біледі жəне қағидаттарын 
сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6)  құқықтың негізгі салалары туралы 
мəліметтерді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) Қазақстан Республикасы 
Конституциясының ережелеріне сəйкес 
азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының 
құқықтық мəртебесін түсінеді; 
2) əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды; 
3) əкімшілік жəне сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін 
жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді;
4) азаматтық жəне отбасы құқығының 
негізгі ережелерін біледі;
5) салық түрлері туралы ақпаратты 
меңгерген; 6) қылмыстық жауапкершілікті 
жəне оның туындау негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7)  еңбек заңнамасына сəйкес өзінің 
құқықтарын қорғай білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) қызметкердің Қазақстан Республикасы 
Еңбек кодексіне сəйкес құқықтары мен 
міндеттерін түсінеді; 2) жұмысшы мен 
жұмыс берушінің материалдық жəне 
тəртіптік жауап-кершілігін ажыратады.

Оқыту нəтижесі: 8)  əлеуметтанудың жəне 
саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: 
билік, саяси жүйе, саяси режім, мемле-
кет, мемле-кеттік басқару форма-лары, 
мемлекеттік құры-лыс формалары, саяси 
партиялар, партиялық жүйелер, саяси 
элита, саяси көшбасшылық, геосаясат;
2) əлеуметтанудың негіз-гі ұғымдарын 
біледі: əлеуметтік қарым-қаты-нас, 
əлеуметтік құбы-лыс, əлеуметтік 
үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу; 3) жалпы 
əлеуметтік жəне саяси үдерістер мен жеке 
фактілердің арақатынасын белгілейді.

Оқыту нəтижесі: 9)  халықаралық саяси үдерістерді, гео-
саяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1) қазіргі əлемдегі Қазақ-станның орны 
мен рөлін түсінеді;
2) Қазақстан Республика-сының саяси 
жүйесінің құрылымын сипаттайды;
3) саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні 
мен заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль ұлттық сана-
ны дамытуға, ежелгі дəуірден 
қазіргі кезеңге дейін орын 
алған тарихи оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын түсінуге 
қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алушы-
лар: Қазақстанның негізгі тарихи 
кезеңдерінің хронологиялық шекара-
лары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1)  негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі 
тарихи оқиғалар хронологиясын біледі 
жəне мəнін түсінеді;
2)  қазақ халқының жалпытүркі 
қауымдастығындағы, көшпелі өркениет 
жүйесіндегі, еуразия əлемі халықтарының 
тарихи-мəдени қауымдастығының 
дамуындағы рөлі мен орнын анықтай 
біледі;
3) тəуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан 
Республикасында болып жатқан саяси 
жəне қоғамдық өзгерістердің мəні мен 
бағытын түсінеді;
4)  тəуелсіз қазақстанның жетістіктерін 
сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  тарихи оқиғалардың себеп-
салдарлық байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары :

1)  Қазақстан тарихының тұтастығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттай-
тын негізгі фактілерді, үдерістер мен 
құбылыстарды анықтайды; 2) тарихи оқи-
ғалардың арасында байланыс орнатады;
3) тарихи дереккөздерді пайдаланады.

«041311 2 – Матаға сурет салушы» біліктілігі
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Осы модуль суретте, көркем сурет-
те жəне композицияда жұмысты 
салудың бейнелеу сауатының 
негізгі заңдарын, құрылымын иге-
руге қажетті білім, іскерлік пен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алу-
шылар:
пішіннің құрылысы жəне оның 
құралымы туралы жалпы ұғымдарды;
композицияның жалпы заңдары 
мен заңдылығын, түстің теория-
сын, композицияда түсті қолдануды, 
композицияның классикалық 
құралдарын, тепе-теңдік заңдарын 
жəне оптикалық елестерді;
еңбекті қорғау жəне денсаулық бой-
ынша нормативтік құжаттарды; 
еңбекті қорғау бойынша қауіпсіздіктің 
жалпы талаптарын;
материалдың технология-
сын, химиялық жəне физикалық 
қасиеттерін меңгереді. Білім алу-
шылар модульді зерделеу кезінде 
үйренеді:
қарапайым геометриялық денелерді 
құрастыруы;
натураны көркем суреттік бейнелеу 
қағидалары мен заңдарын; 
айқын көрініс туралы ұғымы болуы;
раппортты композицияларды салу 
заңдарын сақтауы;
графикалық тəсілдерді меңгеруі; 
маталарды əшекейлеу негіздерін 
түсінуі;
материалдар мен бояғыштардың 
химиялық қасиеттерін айыруы;
маталарды бояу жəне əшекейлеу 
технологиясын; 
маталарды əшекейлеудің əртүрлі 
тəсілдерін меңгеру;
өндірістік процестің жүйелілігін 
сақтау.

Оқыту нəтижесі: 1)  желілік-конструктивті сипаттағы 
суреттің негізгі заңдарын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттегі композиция заңдарын 
сақтайды; 2) пішінді құрастыру заңдары 
мен оның құрылымын сақтайды;
3) сызықтық жəне жарықты ауа 
перспективаларының заңдарын пайда-
ланады; 4) оптикалық елес нəтижелерін 
түсінеді; 5) берілген форматта заттардың
құрастырылуын жасайды; 6) желілік пер-
спектива туралы білімдерін ескере оты-
рып, заттың дұрыс салынуын жүргізеді; 
7) жарық пен көлеңкелі модельдеудің 
көмегімен пішінді көрсетеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  акварелдік кескіндеме техникасын 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) үйлестіру тəсілі мен салудың негізгі 
заңдылықтарын сақтайды. 2) акварелдік 
бояулармен; жұмыс істеген кезде алуан 
түрі мен техникаларын орындайды;
3) бояуларды араластыру процесін 
орындайды; 4) жазықтықта визуалды 
пішіндерді жасаудың негізгі қағидаттарын 
талдайды;
5) визуалды элементтерді бейнелей 
отырып, бояуды араластыра білуін пай-
даланады; 6) талқылау жүргізеді жəне 
түсініктеме береді. 

Оқыту нəтижесі: 3)  композиция негіздерін жəне оларды 
пайдалану əдістерін білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) композицияның негізгі заңдарын 
орындайды; 2) композицияның əртүрлі 
тəсілдері мен əдістерін орындайды;
3) композицияда классикалық құралдарды 
қолданады;  4) мағыналы жəне 
композициялық орталықты табады; 
5) эмоционалдық жай-күйін береді;
6) құралдармен, процестермен жəне ма-
териалдармен пайдаланады жəне экспе-
римент жасайды.

Оқыту нəтижесі: 4)  еңбекті қорғаудың жалпы 
мəселелерін көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) қазақстан республикасының еңбек 
заңнамасының негіздерін сақтайды;
2) қазақстанда еңбекті қорғауды қамта-
масыз ету туралы ақпаратты меңгереді;
3) ұжымдық жəне еңбек шарттарын орын-
дайды; 
4) жұмыс уақытын жəне демалыс уақытын 
қазақстан республика-сының еңбек 
кодексіне сəйкес бөлуді сақтайды. 
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. Осы модуль суретте жəне көркем 
суретте мата бойынша əшекейлеу 
техникасының негізгі түрлерін жəне 
композицияның көркемдік заңдарын 
игеруге қажетті білімін, іскерлігін 
жəне дағдыларын сипаттайды. 
Модульді игеру нəтижесінде білім 
алушылар: перспектива заңдары ту-
рады бастапқы ұғымдарды;
қойылымдағы колориттік бірлікті; 
композиция-ның қағидалары мен 
тəсілдерін; сəндеудің əртүрлі 
түрлерін;ілеспе материалдардың 
құрамын; ілеспе материалдармен 
жұмысты орындауды.
натураны тұтас көруді, əртүрлі 
жоспарларда түс пен реңктің 
айырмашылықтарын анықтауды 
меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу 
кезінде үйренеді:
бейнеленетін объектінің суретін 
кезең-кезеңмен, сауатты орындауың;
көркем сурет техникасын меңгеруің;
композиция заңдарын
сауатты пайдалануы;
пайдаланатын материалдардың 
түрлері мен қасиеттерін жіктеуі;
графикалық тəсілдерді меңгеруің;
əшекейлеудің техникасын жəне 
əртүрлі технологияларын меңгеруің;

Оқыту нəтижесі: 1)  реңкті арақатынастарды қолдана оты-
рып суреттің негізгі заңдарын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттегі композиция заңдарын орын-
дайды;
2) пропорция заңдарын түсінеді;
3) сызықтық жəне жарықты ауа 
перспективаларының заңдарын сақтйды;
4) берілген форматта бейненің үйлестіру 
тəсілін құрастырады;
5) желілік перспективасы туралы білімін 
ескере отырып, пішінің дұрыс салынуын 
жүргізеді;
6) жарық пен көлеңке үлгілеуі туралы 
білімдердің көмегімен пішін көлемін береді.

Оқыту нəтижесі: 2)  акварельмен жəне акрилмен 
көркемсурет салу техникасын орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)  натюрмортты берілген форматта 
жинақтайды; 
2) суретті кескіндемемен
орындайды;
3) көркем сурет түсі мен реңін түсінеді;
4)  натюрмортта жоспарлылығын, 
материалдылы-ғын, тұтастығын 
анықтайды; 
5) акварельдік көркем сурет техникасы-
мен жұмыс жасайды. 

Оқыту нəтижесі: 3)  күрделі түсті гаммада композицияны 
құрастыру дағдысын меңгеру.

(Жалғасы. Басы 23-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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сəндеудің əртүрлі тəсілдерін пай-
далануы;
бұйымды меңгерудің 
технологиялық процестерін 
меңгеруің;
күннің уақытына, ауа райына, 
атмосфераға жəне жарықтандыру 
сипатына байланысты табиғаттың 
белгілі бір жағдайын.

Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) композицияның классикалық 
құралдарын таңдайды; 2) əртүрлі 
композициялық тəсілдерді орындайды; 
3) реңкті, түсті, айқын көрінісін қолданады; 
4) өрнекті дəлелдерді қолданады;
5) композициялық орта-лықтың доминант-
ты сипатын жасайды; 6) шығармашылық 
бейнелі ойлауды дамытады.

Оқыту нəтижесі: 4)  нобайдың, суреттеменің, қысқа 
уақыттық этюдтердің жəне композицияның кəсіби 
шеберлігін қалыптастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) бағдарлама бойынша материалдарды 
жəне орындау техникасын таңдайды;
2) жұмыстарды орындау кезінде 
композицияның заңдарын қолданады;
3) əртүрлі жоспарларда түс пен реңк 
айырмашылық-тарын анықтайды; жүйелі-
лігі;тізбектілігі; көрнекілігі.

Оқыту нəтижесі: 5)  матаны əшекейлеуді бояудың əртүрлі 
тəсілдерін жəне бұйымды дайындаудың технологиялық 
процестерін меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) бояғыштардың əртүрлі түрлерін 
жіктейді;
2) резервке алынатын қос-палар мен 
олардың құрас-тырылуын таңдайды;
3) маталарды əшекейлеу 
техникасын меңгереді; 4) əшекейлеудің 
əртүрлі тəсілдерін қолданады;
5) матаға сурет пен резервті түсіреді;
6) материалда батикті орындайды;
7) батиктен жасалған бұйымды орын-
дайды.
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Осы модуль суретте жəне көркем 
суретте киіз бұйымдардың негізгі 
түрлерін, композицияның көркемдік 
заңдарын игеруге қажетті білімін, 
іскерлігін жəне дағдыларын сипат-
тайды;
Модульді игеру нəтижесінде білім 
алушылар:
көркемдік пішіндерді жасау 
заңдылығын;
адамның бас сүйек негізін 
конструктивті бөлшек-теуді;гуашь, 
акрилді бояулармен жұмыс істеу 
техникасын;заттарды бейнелеуді 
көркемдік қайта өңдеуді – пішіндерді 
стильдеуді;
ою-өрнекті дəлелдерді;
материалдың бітімі мен фактура-
сын; киіз материалын дайындау 
технологияларының дағдыларын 
меңгеруді;
киіз бұйымын оюлау жəне 
бастырмалауды орындау техникасын 
меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу 
кезінде: 
конструкцияны, желілік перспектива-
ны, дене бөліктерінің пропорционал-
ды арақатынасын жасау заңдарын 
меңгеруі;
гуашь жəне темперлі көркем сурет 
техникасын меңгеруі;
практикада композиция заңдарын 
пайдалануы;
пайдаланатын материалдардың 
түрлері мен қасиеттерін анықтауы;
киізден жасалған бұйымдардың тех-
никасын жəне əртүрлі технологияла-
рын меңгеруі;
тоқудың дəстүрлі түрлерін қолдануы; 
сəндеудің əр-түрлі тəсілдерін пай-
да-лануы; бұйымды дайындаудың 
технологиялық процестерін жүзеге 
асыруы;
сəндік-қолданбалы өнер 
бұйымдарында ою-өрнектерді дұрыс 
қолдануына үйренеді

Оқыту нəтижесі: 1)  иық белдеуі бар көне гипсті бас 
суретінің дағдысын меңгеру. 
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1) перспектива түрлерін түсінеді;
2) пропорция заңдарын түсінеді;
3) сызықтық жəне жарықты ауа 
перспективаларының заңдарын орын-
дайды;
4) берілген форматта суретті 
құрастырады;
5) желілік перспективасы туралы білімін 
ескере отырып, (геометриялық, гипсті 
пішін)  пішінді талдайды;
6) жарық пен көлеңке үлгілеуі туралы 
білімдердің көмегімен пішін көлемін 
береді.

Оқыту нəтижесі: 2)  гуашь жəне темперлі көркем сурет 
техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) натюрмортты берілген форматта 
жинақтайды;
2) суретті кескіндемемен орындайды;
3) кескіндеме түсі мен реңін түсінеді;
4) натюрмортта жоспар-лылығын, 
материалдылығын, тұтастығын 
анықтайды;
5) акварельдік кескіндеме техникасымен 
жұмыс жасайды. 

Оқыту нəтижесі: 3)  күрделі түсті гаммада композицияны 
құрастыру дағдысын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) əртүрлі композициялық тəсілдерді 
меңгереді;
2) композицияның классикалық 
құралдарын қолданады;
3) реңкті, түсті, айқын көрінісін қолданады; 
4) сəндік композицияның ою-өрнекті 
дəлелдерін қолданады;
5) өсімдік дəлелдері пішіндерін стильдеу 
жəне өзгертуді пайдаланады; 
6) композициялық орталықты құрады;
7) шығармашылық бейнелі ойлауды да-
мытады.

Оқыту нəтижесі: 4)  пайдаланатын материалдардың 
түрлері мен қасиеттерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) мата мен иірілген жіпті бояу технологи-
ясын меңгереді;
2) күрделі батик техноло-гиясын орын-
дайды;
3) киізді дайындау технологиясын жəне 
қайта тоқудың əртүрлі техникасын орын-
дайды.

«041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы» біліктілігі
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Осы модуль суретте жəне көркем 
суретте материалдарды өңдеу тех-
нологияларын жəне композицияның 
көркемдік заңдарын игеруге қажетті 
білімін, іскерлігін жəне дағдыларын 
сипаттайды. Модульді игеру 
нəтижесінде, білім алушылар:
адамның анатомиялық басының 
суретін конструктивті бөлшектеуді;
гуашь, темперлі көркемсурет 
техникасын, ерекшеліктері мен 
артықшылықтарын;
пішіндерді стильдеуді;
пластикалық анатомия негізін;
терінің жалпы сипаттамасын жəне 
қасиеттерін; 
терінің құрылымын;
теріні жіктеуді;
материалдың технологиясын, 
химиялық жəне физикалық 
қасиеттерін;
бұйымдарды дайындау техноло-
гиясын;
теріні көркемдік əрлеу жəне өңдеу 
үшін қосымша материалдарды;
халықтық-қолданбалы өнер 
мұрасына, танылған шеберлердің 
шығармашылығына бағдарлануды 
меңгереді. Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде үйренеді:
негізгісін екіншісінен бөлуі, 
натураның тұтастығын, модельдің 
жеке ерекшеліктерін көруі, оның 
қоршаған ортамен байланысын 
орнатуы, натураның сипатын, 
тепе-теңдігін, пішімін, реңкті-түс 
айырмашылығын, эмоционалдық 
жай-күйін беруі;технологиялық про-
цесте ұлттық дəстүрлерді пайда-
лануы;
қажетті материалды жинауы; 
дəстүрлі халық қолөнерлерінің 
түрлерін айырып тануы;сəндеудің 
əртүрлі тəсілдерін меңгеруі;сəндік-
қолданбалы өнерді дайындаудың 
негізгі бастапқы тəсілдерін 
меңгеруі,сəндік-қолданбалы өнер 
бұйымдарында ою-өрнектерді дұрыс 
қолдауды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  адамның анатомиялық бас суретінің 
дағдысын меңгеру - конструктивті бөлшектеу.
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1) адамның анатомиялық басының дұрыс са-
лынуын жүргізеді; 
2) реңдік шешімді біледі, жанама бөлшектерді 
негізгі 
бөлшектерге бағындырады;
3) беттің бөлігін бейнелейді жəне гипсті мо-
дельдерден суретті дұрыс орындайды;
4) бет бұлшықеттерінің пішімін, пластикасын 
талдайды;
5) академиялық суреттің көмегімен адамның 
мінезін көрсетеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  гуашь жəне акрильді бояулармен 
жұмыс істеу техникасын меңгеру.
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ы: 1) пропорциялар мен түс 

заңдылықтарын ескеріп, натюрморт заттарын 
түспен конструктивті салуды қолданады;
2) перспектива
ның заңдылықтары, 
қозғалыс пропорциясы мен пластикасы туралы 
түсінігі болады; 
3) натюрмортты 
композициялық жəне реңдік біртұтастыққа 
келтіреді;
1. 4) натурашаның басын пішінге 
композициялық орналастырады; 
5) негізгі жарық пен рең қатынастарын табады.

Оқыту нəтижесі: 3)  композицияда стильдеудің əртүрлі 
тəсілдерін пайдалану.
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1) композицияның заңдарын сақтайды;
2) композициялау тəсілдерін орындайды;
3) композицияның классикалық құралдарын 
меңгереді;
4) күрделі өрнекті дəлелдерді қолданады; 
5) жануарлар əлемі пішіндерін стильдеу жəне 
өзгертуді пайдаланады. 

Оқыту нəтижесі: 4)  адам денесі анатомиялық 
құрылысының білімін меңгеру.
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1) адам анатомиясын талдайды;
2) анатомиялық терминдерді түсінеді;
3) адам денесінің бөліктерін конструктивті 
бөлшектелуін көрсетеді;
4) адам денесінің анатомиялық құрылысын 
анықтайды.

 Оқыту нəтижесі: 5)  əртүрлі тəсілдер мен əдістер техноло-
гиясын игеру. 
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1) былғарының жалпы сипаттамасын жəне 
қасиеттерін түсінеді;
2) орындау материалы мен техникасын 
таңдайды; 
3) былғарыдан жасалған бұйымдар үшін мате-
риал-дарды өңдеуге қойылатын талаптарды 
орындайды;
4) материалдармен жұмыс істеу технология-
сын орындайды.

Оқыту нəтижесі: 6)  халықтық-қолданбалы өнер мұрасы 
дереккөздерінің тарихын меңгеру.
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1) дəстүрлі көркемдік тоқымашылықпен та-
нысады;  2) көркемдік тоқымашылық түрлерін 
анықтайды; 3) алдыңғы ұрпақтың жұмыс істеу 
əдістері мен тəжірибелерін меңгереді;
4) технологиялық процестің сатыларын 
орындайды.

Оқыту нəтижесі: 7)  киіз бұйымдарды дайындаған кезде ою-
лауды жəне бастырмалауды орындау.
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1) тоқыма бастырмасы-ның мақсаты мен 
функцияларын түсінеді;
2) тоқыма аппликациясын орындау кезінде 
ерекшелік-терді айқындайды;
3) реңкі жəне түсі бойынша құрақтарды 
іріктейді; 4) матамен жұмыс істегенде 
техникалық дағдыларды пысықтайды.

Оқыту нəтижесі:8)  жұмысшы мамандығын меңгеру «Мата 
безендіруші»
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1) композиция заңдылық-тарын орындайды;
2) əшекейлеу əдістерін қолданады;
3) технологиялық процестің сатыларын орын-
дайды;4) ою өрнекті дұрыс қолданады;
5) мата безендіру кезінде өсімдік стилизаци-
ясын қолданады; 6) өндіріс орыны таңдаған 
жерде материалмен жұмыс жасайды;
7) өндірісте жəне көркем-сурет шеберханала-
рында жұмыс орындайды.
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Осы модуль тоқудың негізгі 
түрлерін, суреттегі жəне көркем 
суреттегі композицияның көркемдік 
заңдарын игеруге қажетті жұмыс 
нəтижелілігін, дағдылар мен білімді 
сипаттайды.
 Модульді игеру нəтижесінде, білім 
алушылар үйренеді:
тірі модельді зерделеу негізінде 
қаңқаның, үстіңгі жəне астыңғы 
аяқ-қолдардың анатомиясын жəне 
құрылысын;
түсті шешімде адамды бейнелеу 
үшін қажетті дағдыларды;
заттарды бейнелеуді көркемдік 
қайта өңдеуді - пішіндерді 
стильдеуді;
халық қолөнерлерінің пайда болу 
тарихын;
оюдың пайда болу тарихын жəне 
оны қолдану саласын;
материалда сəндік-қолданбалы 
өнер бұйымдарын жасау 
кезеңдерін;материалдардың 
технологиясын жəне қасиеттерін, 
сондай-ақ халық қолөнерлері 
бұйымдарын дайындау процестерін 
меңгереді. Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде:
фигураны сауатты түсіруі; 
дақтардың түсті-реңкті 
арақатынастарын пайдалануы;
картиналық жазықтықтың жалпы 
құрылымын түсінуі;
дəстүрлі халық қолөнерлері тарихын 
меңгеруі;
материалдарды дайындау техноло-
гиясын қолдануы;
бұйымды дайындаудың 
технологиялық процес-терін;қайта 
тоқудың дəстүрлі түрлерін меңгеруі; 
қолданбалы өнер заттарын орында-
уына үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  тірі модельдің суреті кезінде адам 
фигурасының анатомиялық ерекшеліктерін білуін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) адамның анатомиялық фигурасының 
құрылуын жəне бейнеленуін 
ұйымдастырады;
2) реңдік шешімді орындайды, жана-
ма бөлшектерді негізгі бөлшектерге 
бағындырады;
3) пішінді, пластиканы талдайды;
4) портретті болмысынан сауатты 
бейнелейді;
5) академиялық суреттің көмегімен адамның 
мінезін көрсетеді.

Оқыту нəтижесі: 2)  түс пен реңктің көлемін модельдеу, 
үлкен пішіндерін сомдау.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) кескіндемеде суретті орындайды;
2) берілген форматта фигураны 
құрастырады.
3) кескіндемеде жарық пен көлеңке 
қатынастарын қолданады;
4) кескіндеменің гуашь, 
темперлі техникасымен 
жұмыс істейді;
5) фигураны болмысынан сауатты 
бейнелейді;
6) кескіндеменің көмегімен адамның мінез-
құлқын жеткізеді.

Оқыту нəтижесі: 3)  күрделі сипаттағы стильдеудің əртүрлі 
тəсілдерін меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1)  композицияның заңдарын сақтайды;
2)  композиция
ның классикалық құралдарын қолданады;
3)  композиция
ның қағидалары мен тəсілдерін сақтайды;
4)  кеңістікте адам фигурасын стильдейді.

Оқыту нəтижесі: 4)  ою-өрнектің пайда болу білімдерін 
меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) ою-өрнектің пайда болу тарихының 
ақпаратын меңгереді;
2) ою-өрнекті дəлелдерді, олардың мəнін 
жəне белгісін жіктейді;
3) сəндік-қолданбалы өнер бұйымдарында 
ою-өрнектерді қолданады;
4) оюдың өрнекті композициясын тал-
дайды.

Оқыту нəтижесі: 5) халық қолөнерлері бұйымдарын дай-
ындау процесінде материалдардың технологиясы мен 
ерекшеліктерін қолдану.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) киіз бұйымы түрлерін жіктейді;
2) тері мен жүнді өңдеу технологиясын 
қолданады;
3) кілем тоқу техникасын қолданады;
4) бұйымның функционалдылығын 
сипаттайды;
5) жүннен жəне теріден бастырылуын 
орындайды.
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Осы модуль былғарыны өңдеудің 
негізгі түрлерін, суреттегі жəне 
кескіндемедегі композицияның 
көркемдік заңдарын игеруге қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар мен 
білімді сипаттайды;
 Модульді игеру нəтижесінде, білім 
алушылар:
суретте бейненің конструктивті ба-
сталуын;
жартылай фигураның анатомиялық 
ерекшеліктерін;
жартылай фигураның конструктивті 
негіздерін сүйек түйінді нүктелеріне 
аударуды;
фигураны бейнелеуде жылы-суық 
түсті;
адамдардың композициясын 
стильдеуді;
бейнелеу өнерінің теориясын жəне 
терминологиясын;
бейнелеу өнерінің ерекшеліктерін;
халық қолөнерлерінің пайда болу 
тарихын;
ою-өрнектің пайда болу, оның даму 
тарихын жəне қолданылу сала-
сын. бұйымды дайындауда жұмыс 
сатыларын;
теріден тоқу түрлерін;
былғарыдан əртүрлі бұйымдарды 
дайындау технологиясын игеруі тиіс.
Білім алушылар модульді зерделеу 
кезінде:
тірі модельдің суреті кезінде 
адам фигурасының анатомиялық 
ерекшеліктерін білуін меңгеруі;
бояулардың жылы-суық дыбысталу-
ын пайдаланып, кеңістікте фигураны 
бейнелеу;
монокомпозицияның композициялық 
тəсімін жасау қағидаттарын;
сəндік-қолданбалы өнер 
бұйымдарында ою-өрнектерді 
дұрыс қолдануы; - дəстүрлі 
технологияларды пайдалануы; 
материалдарды дайындау техноло-
гиясын сақтауы;
бұйымды дайындаудың 
технологиялық процестерін орын-
дауы;
былғарыны өңдеудің дəстүрлі 
түрлерін меңгеруі;
қолданбалы өнер заттарын орын-
дауы тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1)  тірі модельдің суреті кезінде адам 
фигурасының анатомиялық ерекшеліктерін білуін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) адамның анатомиялық фигурасының 
құрылуын жəне бейнеленуін орындайды;
2) реңдік шешімді орындайды, жана-
ма бөлшектерді негізгі бөлшектерге 
бағындырады;
3) пішінді, пластиканы талдайды;
4) фигураны болмысынан сауатты 
бейнелейді;
5) көркемдік айқындығы үшін əртүрлі 
графикалық тəсілдерді пайдаланады;
6) кескіндемеде көмегімен адамның мінез-
құлқын жеткізеді.

 Оқыту нəтижесі: 2)  фигурада түс пен реңктің көлемін мо-
дельдеу, үлкен пішіндерін сомдау.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) кескіндемеде суретті орындайды;
2) берілген форматта фигураны 
құрастырады. 3) көркем суретте жарық пен 
көлеңке қатынастарын сақтайды;
4) кескіндемеденің гуашь, темперлі техни-
касымен жұмыс істейді; 5) фигураны бол-
мысынан сауатты бейнелейді;
6) кескіндеме көмегімен адамның мінез-
құлқын жеткізеді.

Оқыту нəтижесі: 3)  күрделі сипаттағы стильдеудің əртүрлі 
тəсілдерін меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) композицияның заңдарын сақтайды;
2)  композицияның классикалық 
құралдарын қолданады; 3) композицияның 
қағидалары мен тəсілдерін орындайды;
4) адамдардың 2, 3-фигуралы композиция-
сын стильдейді.

Оқыту нəтижесі: 4)  халық қолөнері түрлерін жəне ою-
өрнек терді анықтау, алған білімдерін практикада сауатты 
пайдалану.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) халық қолөнерінің пайда болу 
тарихының ақпаратын меңгереді;
2) нақышты дəлелдерін жіктейді;
3) сəндік-қолданбалы өнер бұйымдарында 
ою-өрнектерді пайдаланады.

Оқыту нəтижесі: 5)  əртүрлі дəуірлердің бейнелеу өнерінің 
ерекшеліктерін меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарт-
тары:

1) дəуірлер ерекшелік-терін жіктейді;
2) сəндік-қолданбалы өнердің білімін 
көрсетеді; 3) бейнелеу өнерінде жаңа 
стильдер мен жаңа бағыттарды таниды;
4) көркемдік туындыны талдайды;
5) əртүрлі дəуірдің бейнелеу өнерінің 
ерекшеліктерін айырады.

Оқыту нəтижесі: 6)  дəстүрлі техникада суретті кілемді 
қадау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) тоқымалы түкті жəне түксіз қайта 
тоқу негіздерін түсінеді; 2) қолданбалы 
өнер бұйымдарын жасау кезінде ұлттық 
дəстүрлер мен айқын көріністі сақтайды;
3) қайта тоқудың əртүрлі техникаларымен 
жұмысты орындау

Оқыту нəтижесі: 7)  «көркем заттарды терімен жүннен жа-
саушы» жұмысшы мамандығын меңгереді.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) жүн мен тері өңдеу технологиялық 
əдістерін қолданады;
2) композиция заңдылық-тарын қолданады;
3) ою өрнекті дұрыс пайдаланады;
4) шикізат өңдеу технологиясымен таныс;
5) пішінді өсімдік нақышында стилизация-
лайды; 6) бағдарлама бойынша шикізатпен 
орындау техникасын таңдайды;
7) ұлттық дəстүрлі нақыштағы бұйымдар 
жасайды; 8) тоқыма, безендіру жəне киіз 
басу түрлерін меңгереді; 9) алған білімін 
технологияны меңгеріп іске асырады;
10) өндірісте жəне кескіндеме шеберхана-
ларында бұйым жасайды.

«041316 3 – Суретші» біліктілігі
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Осы модуль жұмыс нəтижелілігін, 
қайта тоқу техникасының алуан 
түрін, фигураны түсіндіру анықтығын 
игеру үшін қажетті білім мен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
игеру нəтижесінде, білім алушылар:
анатомиялық пішіндерді, 
бұлшықеттердің пластикасын, аяқ-
қол бөлшектерінің пропорционал-
ды арақатынасын, көлемді іздеуді 
жүзеге асыруын, реңкі шешімін жəне 
материалдылығын. фигураны бей-
нелеуде жылы-суық түсті;
пішіндердің пластикалық сипаттама-
ларын өзгертуді жəне стильдеуді;
Қазақстанның бейнелеу өнерінің 
тарихын. материалда орындау тех-
никасын;
сəндеу тəсілдері мен əдістерін;
бұйымды дайындаудың 
технологиялық жүйелілігін меңгереді
Білім алушылар модульді зерделеу 
кезінде:
кескіндеме құралдарымен адамның 
фигурасын сауатты бейнелеу;
негізгі түсті-реңті қатынастарды 
табуы;
композиция құрылым-дарының 
жазықтығына, бүтіндігіне пішіндерді 
өзгертудің жалпы қағи-даттарын 
сақтауы;
қолданбалы өнер ерекшеліктерін 
анықтауы. қолданбалы өнер 
бұйымдарын дайындау техникасы 
мен тəсілдерін пайдалануы;
өңдеу жəне сəндеудің барлық 
тəсілдерін меңгеруі; сəндік-
қолданбалы өнер бұйымдарында 
ою-өрнек-терді дұрыс қолдануы; 
қолданбалы өнер заттарын дайын-
дауына үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1)  адам денесі фигурасын салған кезде 
суретті дұрыс орындау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) құрастырудың сызықтық- конструктивтік 
тəсімін орындайды; 2) бұлшық еттердің 
дұрыс орналасуын қолданады;
3) пішіннің конструктивтік жəне 
анатомиялық құрылысын жеткізеді;
4)  фигураны талдайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  ортада адамның фигурасын жазу 
дағдысын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттемелермен жұмысты орындайды;
2) кескіндемеде адамды кезең-кезеңмен 
зерттеуін береді; 3) фигураны талдайды;
4) модельдің өзіне тəн жеке ерекшеліктерін 

Оқыту нəтижесі: 3)  күрделі, көп фигуралы композицияның 
құрылуы.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1) сюжеттік-композиция-лық орталықты 
құрады;
2) түсте композициялық
шешімдер тəсілдерін қолданады;
3) көлемді-кеңістікті композицияны 
жасайды;
4) көркемдік пішіннің бірлігі мен 
тұтастығын келтіреді;
5) композицияның сипатын, идеялық 
мазмұнын ашады;
6) бұйымды дайындау кезінде алған 
білімін пайдаланады.

Оқыту нəтижесі: 4)  Қазақстанның бейнелеу өнерінің тари-
хы бойынша білімді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1) өнерді дамыту дəуірлерін жіктейді;
2) сəндік-қолданбалы өнер бойынша 
білімдерін меңгереді;
3) бейнелеу өнерінде жаңа стильдер 
мен жаңа бағыттарды айқындайды;
4) суретшілердің туындыларының 
ерекшеліктерін сипаттайды, талдай-
ды жəне табады; 5) қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін анықтайды;
6) туындыны, суретшіні жəне дəуірді 
сəйкестендіреді.

Оқыту нəтижесі: 5)  қолданбалы өнер заттарын дайындау.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1) киіз бұйымның нобайларын орын-
дайды; 2) киіз материалдың дайындық 
операцияларын орындайды;
3) киіз бұйымның оюлы безендірілуін 
жəне бастырмалануын орындайды;
4) ыстықтай нығыздау жұмысын 
игереді. 
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Осы модуль пішінді беру кезінде 
фактуралығын пайдалана оты-
рып, кілем тоқымашылығында 
технологиялық тəсілдерді игеру 
үшін қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді сипаттай-
ды. Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар:
нысанның жарық пен көлеңкелі 
модельдеуді, материалдылығын 
беруді;
қол мен аяқтың ұсақ тепе-
теңдіктерін жаттығып оқумен түс-
реңкті толық пысықтауды, натура-
мен портреттік ұқсастыққа келтіруді. 
адам фигурасының пішіндерін 
түсіндіруді, картина жазықтығында 
элементтерді стильдеуді жəне 
ұйымдастыруды;
кілем тоқу техникасын;
тегіс түксіз жəне түкті кілем дайын-
дау техникасын;
тоқымашылықтың заманауи техно-
логиясын, өру тəсілдері;
əртүрлі тораптарды орындауын 
үйренеді. Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде:
көлемін талдауы жəне беруі, 
пішіндердің сипатын, реңкті 
ажырату көмегімен заттардың 
материалдылығын зерделеуі, 
көлемді-кеңістіктік ойлауды да-
мытуы;
натураның айқын көрінісін жеке 
қабыл-дауын, оның сипаттық көркем 
суреттік қасиет-терін беруі;
адам фигурасының пішінін өзгерту; 
қайта тоқудың əртүрлі техни-ка-
ларымен жұмысты орындауың, 
дəстүрлі технологияларды пайда-
лану; заманауи үдемелі технология-
ларды пайдалануды үйренеді.

 Оқыту нəтижесі: 1)  аяқтау сатысына дейін адам 
фигурасының суретімен кезең-кезеңмен жұмыс істеу 
дағдысын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1) суреттемелермен жұмысты орын-
дайды;
2) адам фигурасын кезең-кезеңмен 
зерделеуді жүзеге асырады;
3) тірек-түйін буындарын анықтайды;
4) фигураның көлемі мен нысанын 
реңкпен береді; 5) жарық пен көлеңке 
үлгілеуі туралы білімдердің көмегімен 
пішін көлемін береді.

Оқыту нəтижесі: 2)  үлкен түсті арақатынас негізінде адам 
кескінің жұмыс дағдысын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1) фигураның нысанын талдайды;
2) негізгісін екінші кезектегіден бөлінеді;
3) кеңістіктің ауасын жасайды;
4) фигураның көлемі мен нысанын 
беру;
5) нысанның түсін жүзеге асырады.

Оқыту нəтижесі: 3)  тоқыма технологиясын меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1) тоқыманың пайда болу тарихын 
меңгереді;
2) тоқылудың əртүрлі техникасын 
таңдайды;
3) материалдағы бұйымды орындайды;
4) бұйымды дайындау кезінде 
теориялық білімдерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4)  тоқудың əртүрлі техникасында 
қолданбалы бұйымдарды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1)  қолданбалы өнер бұйымдарын 
дайындаудың дəстүрлі техникалары 
мен тəсілдерін меңгереді;
2) қолданбалы өнер бұйымдарын 
дайындаудың дəстүрлі тəсілдерін 
сақтайды; 3) монокомпозицияны 
(түс кілем, ши, батик, бастырмалау 
техникадағы сəндік панно) ;
4) əртүрлі техникалармен сəндендіріл-
ген заттарға пластиканың, пішіннің 
айқындығын келтіреді.
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Осы модуль пішінді беру кезінде 
фактуралығын пайдалана отырып, 
киізді дайындау технологиясын иге-
ру үшін қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді сипат-
тайды.
Модульді игеру нəтижесінде, білім 
алушылар: 
дəстүрлі қазақ сəндік-қолданбалы 
өнерін дамыту,
бұйымның дайындалу техникасын;
ыстықтай нығыздау жұмысын, - 
бұйымның функционалдылығына 
қол жеткізуің меңгереді. Білім алу-
шылар модульді зерделеу кезінде 
үйренеді:
колористикалық бірлікті беруі; 
картиналық жазықтық 
элементтерінің тақырыбын, ырғақты 
ұйымдастырылуын анықтауы;
мазмұнының эмоционалдылығын 
ашуы;
материалға орындаудың əртүрлі 
техникалары мен тəсілдерін пайда-
лануы, бұйымды қолданыуна 

Оқыту нəтижесі: 1)  халықтық кəсіпті, дəстүрлерді жəне 
мұраны дамытудың негізгі кезеңдерін меңгеру.

Қа
за
қс
та
нн
ың

 б
ей
не
ле
у 
өн
ер
ін
ің

 та
ри
хы

. Ш
еб
ер
лі
к.Бағалаудың 

өлшемшарт-тары:
1) халық қолөнерінің пайда болу тари-
хын меңгереді;
2) қазақтардың қолданбалы өнерін 
анықтай біледі; 3)  ою-өрнектердің 
түрлері мен нысандарын, олардың се-
мантикасын жіктейді; 4) материалдың 
символикасын жəне түсін жіктейді;
5) түрлері бойынша көркемдік қолөнер 
бұйымдарын айырып таниды;
6) сəндік-қолданбалы өнердің ұлттық 
бұйымдарын оюлаудың дəстүрлі 
қағидаттарын сипаттайды;
7.)  көркемдік туындыны талдайды.

Оқыту нəтижесі: 2)  киіз, тоқыма бұйымдарын жəне ши 
тоқуды орындау
Бағалаудың
өлшемшарт-тары:

1) киіз бұйымдарын, ши тоқу, тоқыма 
рельефі жəне басқа да материалдарды 
дайындау технологиясы жəне техника-
сы бойынша дағдыларды меңгереді;
2) сəндік-қолданбалы өнер 
бұйымдарын дайындайды.
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Осы модуль кəсіби сауаттылықты 
жетілдіруге жəне оларды практикада 
қолдана білуге, жеке шығармашылық 
жұмысын дамытуға мүм-кіндік жасауға 
қажетті жұмыс нəтижелілігін, білім мен 
дағдыларын сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім алушылар: 
тақырыптық панноны жобалауды; оны 
салу мақсаты мен қағидаттарын; жобаны 
ұйымдастыру қағидат-
тарын; 
таңдап алынған немесе берілген 
техникада барлық композициялық 
ойларды, идеяларды берумен 
материалдағы жұмысты; бұйымды 
дайындау технологиясын меңгереді. 
Білім алушылар модульді зерделеу 
кезінде:
туындыны тұтастыққа келтіруі; 
композицияның сипатын, идеялық 
мазмұнын ашу, түрлі техникалар-
мен сəнделген бұйымдардың алу-
ан түрлерімен жұмыс істеуді, киіз 
материалды дайындау технологиясын;
бұйымдарды дайындау кезінде киіз мате-
риалды оюлауды жəне бастырмалауды;
тегіс түксіз жəне түкті кілем дайындау 
техникасын; басқа материалдармен 
былға-рыны үйлестіру тəсілдерін пай-
далануды;
ұлттық дəстүрлер мен айқын көріністі, 
техникалық тəсілдерді сақтауды 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) сəндеудің құрамдастырылған тех-
никасы бар тақырыптық бұйымды орындау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1)жаңа технологиялар мен жаңа ма-
териалдарды пайдалана отырып, 
қолданбалы өнер бұйымдарын жо-
балайды;
2)сəндік-қолданбалы өнер 
бұйымдарын дайындайды;
3)қолданбалы өнер бұйымдарын жасау 
кезінде ұлттық дəстүрлер мен айқын 
көрінісін сақтайды;
4)практикада алынған теориялық 
білімдерін қолданады.
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Диплом алды практика бітірушілерге таңдаған 
мамандықтары бойынша шеберліктерін жетілдіруге 
көмегі тиюі қажет.
Бұл мақсаттың ойдағыдай орындалуы үшін, осы 
тəжірибеде дұрыс шеберлікке үйренуге дағдылану, 
дипломдық жұмыстың жүйелілігіне көңіл аудару. 
Мақсаты: 
өткен ұрпақпен халық дəстүрінен қол үзбей обьективті 
түрде бейнелі түсіну ;
мазмұнды, əсерлі ой-сананы тереңдете көркемдеп , 
дəлелді үйлестіруді қалыптастыру дипломдық жобаның 
шешімін кешенді аяқтау, барық мамандық бойынша 
оқып-үйренге пəндерден алған білімі мен іскелігін пайда-
лануды іске асыру;
материалды орындауда техниканы таңдап алу;
қазіргі заманғы дамыту техналогиясы мен дəстүрлі тех-
нологияны бірдей кеңінен қолдану ;
диплом жұмыстарын орындауға материалды дұрыс 
таңдау ;
шебер орындау .
Таңдап алынған мамандықтар бойынша диплом жо-
басы шығармашылық əлеуеті көрсету жəне оқыту 
қорытындысы болып табылады. Оқытушылар мен 
студенттердің бірлескен еңбегінің қорытындысы. Диплом 
алды практикасын орындау барысында студенттің 
кəсіптік шеберлігі дамиды, өзінің шығармашылық ойын 
|еркін айтуға ептілігі, жеке өз білімін толықтырыға 
қабілеттілігін жəне кəсіптік даярлық деңгейін көтереді, 
өзінің көркемдік талғамын, материалдармен жұмыс 
кезінде шеберлігі мен тапқырлығын арттырады.

Оқыту нəтижесі: 
1) кəсіби сауаттылықты практикада пай-
далану.
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Бағалаудың 
өлшем-шарт-
тары:

1)жұмыс жасау ба-
рысында композиция 
заңдылықтарын қолда-
нады;
2)композициядағы жалпы 
жұмысты бір колоритке 
бағындырады;
3)этнодизайн элемент-
терін композицияға таң-
дайды;
4)бағдарлама бойынша 
жұмыс орындау техникасы 
мен материал таңдайды;
5)ұлттық дəстүрлі өнерді 
орындауда, жаңа техноло-
гияларды пайдаланады.
6)дəстүрлі тоқыма өнері 
техникасында жұмыс жа-
сайды;
7)киіз басу;сырмақ 
сыру; кесте тігу; құрақ 
құрау;заманауи гобелен;
аппликация;
əртүрлі материалдарды 
қолдана отырып, аралас 
техникада жұмыстар орын-
дайды.

Ескерту:   КҚ – кəсіптік құзыреттер;
Қолданылған аббревиатуралар: БМ – базалық модульдер;
БҚ – базалық құзыреттер;  КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 13-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Зергерлік ісі» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0400000 - Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:   0415000 -Зергерлік ісі
Біліктілік*:   041502 2 - Зергер-шынжыршы
   041505 2 - Зергер-бұрамашы
   041504 2 -Зергер-орнықтырушы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

2 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 354 18 336 3-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау + + + + +
БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + + +

«041502 2 – Зергер-шынжыршы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 982 208 342 432 2-4
КМ 01 Жұмыс процесін орындау үшін жабдықтар мен 

материалдарды дайындау
+ + + + +

КМ 02 Металды өңдеуге дайындау + + + + +
КМ 03 Зергерлік жəне көркемдік заттарды дайындау 

бойынша жұмыстарды орындау
+ + + + + + +

КМ 04 Жұмыстың сапасын бақылау + + + + +
КМ 05 Бұйымды тазалауды орындау + + + + +
КМ 06 Зерге-ршынжыршы жұмысының негізгі түрлерін 

орындау
+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 126  
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«041505 2 – Зергер-бұрамашы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 648 122 130 360 5
КМ 07 Жұмыс сызбаларын орындау + + + + +
КМ 08 Бөлшектерді жөндеуді орындау + + + + +
КМ 09 Əшекей техникасымен зергерлік жəне көркем 

бұйымдарды дайындау
+ + + + + + +

КМ 10. Зергер-бұрамашы жұмысының негізгі түрлерін 
орындау

+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 36

«041504 2 – Зергер-орнықтырушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 612 112 212 288 6
КМ 11 Дəнекерлеуді орындау + + + + +
КМ 12 Саңылауды бұрғылау + + + + +
КМ 13 Зергерлік бұйымдарды орнықтыру + + + + +
КМ 14 Таңбалы дəнекерлеуді орындау + + + + +
КМ15 Зергер-орнықтыру жұмысының негізгі түрлерін 

орындау
+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.
Қолданылған аббревиатуралар. 
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;   АА - аралық аттестаттау;
БМ - базалық модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау; 
КМ - кəсіптік модульдер;    К - консультациялар;
БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пəндер; Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 14-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Зергерлік ісі» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0400000 - Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:   0415000 -Зергерлік ісі
Біліктілік*:   041502 2 - Зергер-шынжыршы
   041505 2 - Зергер-бұрамашы
   041504 2 -Зергер-орнықтырушы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай 

жалпы орта білім беру негізінде
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 416 92 324 1-2
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау + + + + +
БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту жəне жетілдіру + +  + +
БМ 04 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«041502 2 – Зергер-шынжыршы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 988 226 330 432 1-2
КМ 01 Жұмыс процесін орындау үшін жабдықтар мен 

материалдарды дайындау
+ + + + +

КМ 02 Металды өңдеуге дайындау + + + + +
КМ 03 Зергерлік жəне көркемдік заттарды дайындау 

бойынша жұмыстарды орындау
+ + + + + +

КМ 04 Жұмыстың сапасын бақылау + + + + + +
КМ 05 Бұйымды тазалауды орындау + + + + +
КМ 06 Зерге-ршынжыршы жұмысының негізгі түрлерін 

орындау
+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 72  
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«041505 2 – Зергер-бұрамашы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 648 122 130 396 3
КМ 07 Жұмыс сызбаларын орындау + + + + +
КМ 08 Бөлшектерді жөндеуді орындау + + + + +
КМ 09 Əшекей техникасымен зергерлік жəне көркем 

бұйымдарды дайындау
+ + + + + + +

КМ 10. Зергер-бұрамашы жұмысының негізгі түрлерін 
орындау

+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 36

«041504 2 – Зергер-орнықтырушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 612 112 212 288 4
КМ 11 Дəнекерлеуді орындау + + + + +
КМ 12 Саңылауды бұрғылау + + + + +
КМ 13 Зергерлік бұйымдарды орнықтыру + + + + +
КМ 14 Таңбалы дəнекерлеуді орындау + + + + +
КМ15 Зергерорнықтыру жұмысының негізгі түрлерін 

орындау
+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36

Міндетті оқытуға жиыны 2880
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 3312

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді..
** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді
Қолдаңылған аббревиатуралар 
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  АА - аралық аттестаттау; 
БМ - базалық модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;    К - консультациялар;
БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пəндер; Ф - факультативтер

(Жалғасы. Басы 23-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 15-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Зергерлік ісі» мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 0400000 - Өнер жəне мəдениет
Мамандығы:   0415000 -Зергерлік ісі
Біліктілік:   041502 2 - Зергер-шынжыршы
   041505 2 - Зергер-бұрамашы
   041504 2 -Зергер-орнықтырушы
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Модульге қысқаша шолу Оқыту нəтижелері жəне бағалаудың өлшемшарттары
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Бұл модуль кəсіби қызметте 
қазақ (орыс) жəне шетел 
тілінде ауызша жəне жазбаша 
түрде қарымқатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар іскерлік қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінің жəне 
кəсіптік лексиканың негіздерін 
меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар кəсіптік 
бағыттағы мəтіндерді оқу 
жəне аудару үшін (сөздікпен) 
қажетті қазақ (орыс) жəне 
шетел тілінің лексикалық жəне 
грамматикалық минимумын 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі саласында 
тілдесу үшін қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі терминоло-
гияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Кəсіптік тілдесу үшін қажетті, 
мамандық бойынша лексика грамма-
тикалық материалды меңгереді. 
2. Мамандығы бойынша терминология-
ны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды 
жəне аударады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тілдерінде 
кəсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне 
ретті пікір айта алады.
2. Кəсіби қарымқатынас үдерісінде диа-
лог жүргізе біледі.
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Бұл модуль мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын жасауға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды си-
паттайды.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: мемлекеттік тілде 
ісқағаздарын жүргізу 
негіздерін; құжаттарды жа-
сау тəсілдері мен функция-
ларын; құжаттарды жіктеуді, 
тасымалдағыштарды, 
мақсатты, құрамдас 
бөліктерді, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:
компьютерлік технологиялар-
ды қолдана отырып, кəсіптік 
қызметте қажетті қызметтік 
құжаттарды мемлекеттік тілде 
құрастыруды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық өкімдік жəне ақпараттық 
анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.
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Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін 
сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мəтініне қойылатын талап-
тарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық өкімдік жəне 
ақпараттықанықтамалық құжаттармен 
жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін 
құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес, еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары 
туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, 
мінездемені, өтінішті, арызды, 
сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде 
құрастырады.
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Бұл модуль дене қасиеттерін 
жəне олармен байланы-
сты қабілеттерді жетілдіру 
үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік биологиялық 
жəне психофизиологиялық 
негіздерін; дене күшін жəне 
спорттық өзінөзі жетілдіру 
негіздерін; салауатты 
өмір салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар: 
қозғалыс қабілеттері мен 
дағдыларын ұдайы жетілдіру 
жағдайында денсаулықты 
нығайтуы; кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық жəне 
психомоторлық қабілеттерді 
дамытуы; өзін-өзі бақылау 
жəне ағзаның функционалдық 
жай-күйін бағалау дағдыларын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне саламатты 
өмір салты қағидаттарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Саламатты өмір салты негіздері мен 
қағидаларын ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі 
тыныс алу, қан айналым жəне энер-
гиямен қамтамасыз ету жүйелері 
қызметінің физиологиялық негіздерін 
сипаттайды. 
3. Жалпы дене дайындығы бойынша 
жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір 
салты қағидаларын қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын 
ережелерін сақтайды.
2. Дене тəрбиесі жүктемесінің негіздерін 
жəне оны реттеу тəсілдерін сипаттайды. 
3. Жаттығуларды орындау техникасын 
меңгереді. 
4. Үйренген ойын тəсілдері мен жеке 
тактикалық міндеттерді оқу ойынында 
қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау 
нормативтері мен тестілерін орын-
дайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар 
кезінде дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен ай-
налысу кезінде жарақаттардың туындау 
себептерін, жарақаттанудың алдын алу 
тəсілдерін түсінеді. 
2. Жарақаттар кезінде дəрігерге дейінгі 
көмек көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің 
философиялық бейнесін зерт-
теу, мəдениеттің болмысы мен 
арналуын түсіну; азаматтық 
құқықтар мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның даму 
заңдылықтары мен перспек-
тиваларын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтіксаяси 
үдерістердің даму үрдістерін 
түсіну негізінде ойлау 
мəдениетін қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: негізгі 
философиялық ұғымдарды 
жəне заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, діндерді 
жəне өркениетті; мемлекеттік 
құқықтық қарым қатынастар 
мен құбылыстардың 
жүйесін; азаматтар мен 
қоғамдағы саясаттың басқа 
да субъектілерінің өзара 
қарымқатынастары жүйесінің 
жұмысын меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алу-
шылар: негізгі философиялық 
ұғымдарға сүйенуі;
философияның негізгі 
мəселесі мен диалектика 
заңдарын түсінуі; əлемдік 
өрнениеттегі Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мəдениетінің рөлі мен орнын 
талдауы;
жалпы адамгершілік - 
адами құндылықтар мен 
гуманистік дүниетаным 
негізінде толеранттылық та-
ныта білуі; адам баласын 
жек көрушілік, экстремистік, 
радикалдық жəне террористік 
идеологияларды мойында-
мауы; құқық нормаларын 
сақтауы; əлеуметтік өзара 
қарымқатынастар барысын-
да қалыптасатын əлеуметтік 
жəне саяси қатынастар 
жүйесінде бейімделуді 
үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді 
жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды 
меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным 
үдерісінің мəнін жəне таным үдерісіне 
қарай əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика 
заңдары», «болмыс», «материя», 
«қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» 
ұғымдарының мəндерін сипаттайды. 
4. Философияның негізгі 
категорияларының мəні мен өзара бай-
ланысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық 
жəне діни көріністерінің ерекшеліктерін 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен 
жауапкершілік, материалдық жəне рухани құндылықтар 
сияқты философиялық санаттардың арақатынасын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне 
қоршаған табиғи ортаның сақталуына 
жауапкершілік деңгейін сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен 
технологиялардың дамуымен жəне пай-
даланылуымен байланысты əлеуметтік 
жəне этикалық проблемалардың мəнін 
түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне 
рухани құндылықтардың қатынасы тура-
лы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні тура-
лы əртүрлі пікірлерді талдайды, 
осы түсініктерге қатысты өз пікірін 
қалыптастырады.

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасының халықтары 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Отандық мəдениеттің тари-
хын, дəстүрлі қазақ мəдениетінің 
құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі 
мен орнын түсінеді.
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени 
жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді 
тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моральдық 
адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен 
өркениеттердің нысандарын жəне 
түрлерін, тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің 
тарихын біледі жəне қазіргі жағдайын 
түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық жəне 
террористік идеологияны ажырата 
алады.
4. Əлеуметтік, этникалық, конфессиялық 
жəне мəдени ерекшеліктерді 
толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік құқықтық 
құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі 
белгілерін түсінеді. 2. Заңдылық жəне 
құқықтық тəртіп ұғымдарын біледі жəне 
қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы 
мəліметтерді меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конститу-
циясының ережелеріне сəйкес 
азаматтың жеке тұлғалық қалып-
тасуының құқықтық мəртебесін түсінеді. 
2. Əкімшілік реттеу əдістерін сипат-
тайды. 
3. Əкімшілік жəне сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар 
үшін жауапкершіліктің қажеттілігін 
түсінеді.
4. Азаматтық жəне отбасы құқығының 
негізгі ережелерін біледі.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты 
меңгерген.
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне 
оның туындау негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің 
құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сəйкес 
құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің 
материалдық жəне тəртіптік жауап-
кершілігін ажыратады.

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне саясаттанудың 
негізгі ұғымдарын меңгеру.

Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын біледі: 
билік, саяси жүйе, саяси режім, мем-
лекет, мемлекеттік басқару формала-
ры, мемлекеттік құрылыс формалары, 
саяси партиялар, партиялық жүйелер, 
саяси элита, саяси көшбасшылық, гео-
саясат.
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын 
біледі: əлеуметтік қарымқатынас, 
əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік үдеріс, 
əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне сая-
си үдерістер мен жеке фактілердің 
арақатынасын белгілейді.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, 
геосаяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны 
мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси 
жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні 
мен заңдылықтарын түсінеді.

(Жалғасы. Басы 23-27-беттерде) 
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен тетіктері 
туралы, нарық тетіктері 
мен мемлекеттік реттеу 
əдістері туралы кешенді 
түсінік қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: экономикалық теория 
негіздерін; экономикалық 
жүйелердің жалпы негіздерін; 
макроэкономика негіздерін; 
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» негізгі 
міндеттерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: негізгі 
экономикалық мəселелерді, 
экономика теориясы мен биз-
нес негіздерінің тұжырымдық 
ережелерін түсінуі; елдің 
əлеуметтік - экономикалық 
дамуының басым бағыттарын 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы 
негізгі мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді біледі, 
нарықтық экономика заңдылықтары мен 
қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының 
негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салықтық саясатын 
сипаттайды. 
4. Инфляция көздерін жəне оның сал-
дарларын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік нысандары мен 
түрлерін, жоспарлары түрлерін, негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен 
мазмұнын сипаттайды. 
2. Математикалық əдістерді қолдана 
отырып, қажетті экономикалық 
есептеулерді орындайды.
3. Кəсіпорынның негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму үрдістерін, 
мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əлемдік экономиканың даму 
үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің «жасыл» экономикаға 
өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық 
өнімді есептеудің негізгі əдістерін 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу 
жəне тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, факторла-
рын жəне даму шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің 
заманауи ұйымдастырушылық құқықтық 
нысандарын сипаттайды.
3. Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін 
анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін 
меңгереді.
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Бұл модуль ұлттық сананы 
дамытуға, ежелгі дəуірден 
қазіргі кезеңге дейін орын 
алған тарихи оқиғалардың 
мəні мен заңдылықтарын 
түсінуге қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
Қазақстанның негізгі тарихи 
кезеңдерінің хронологиялық 
шекаралары мен маңызын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қа
за
қс
та
н 
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ри
хы

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі 
тарихи оқиғалар хронологиясын біледі 
жəне мəнін түсінеді. 2. Қазақ халқының 
жалпытүркі қауымдастығындағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия 
əлемі халықтарының тарихи мəдени 
қауымдас тығының дамуындағы рөлі мен 
орнын анықтай біледі.
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан 
Республикасында болып жатқан сая-
си жəне қоғамдық өзгерістердің мəні 
мен бағытын түсінеді. 4. Тəуелсіз 
Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық 
байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан тарихының тұтастығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттай-
тын негізгі фактілерді, үдерістер мен 
құбылыстарды анықтайды. 2. Тарихи 
оқиғалардың арасында байланыс орната-
ды. 3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады.

 «041502 2 – Зергер-шынжыршы» біліктілігі
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Бұл модуль құралдарды 
таңдау жəне жұмыс істеу 
кезінде қажетті жұмыс 
нəтижел ілігін, білімдер мен 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
жұмыс орнын дайындау 
қағидаларын; құралдарды 
жəне жабдықты құрастыру 
бойынша тəсімдерін; 
жұмыс үшін құралдар мен 
материалдарды таңдауды; 
металдар мен қорытпалар 
түрлерін; құралдардың 
түрлерін; қауіпті құралдармен 
жұмыс тəсілдері мен 
қағидаларын; жарылғыш 
жəне кесуші құралдарды 
тасымалдауды, көтеріп апару 
қағидаларын, қорытпаларды 
дайындау қағидаларын; 
қолданылатын құралды 
қайрау жəне құбы тəсілдерін; 
құрылғы жəне түйіспелі 
пісіру аппаратын пайдалану 
қағидаларын меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Жұмыс орнын ұйымдастыру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құралдар мен жабдықты таңдайды.
2. Металдың түрі мен сапасын 
анықтайды.
3. Қорытпалармен жұмыс істейді.
4. Құралдар мен жабдықтарды құрастыру 
бойынша тəсімдерді оқиды.
5. Қымбат металдардың физикалық, 
механикалық қасиеттерін түсінеді. 
6. Үйлестіру, құрастыру негіздерін 
түсінеді.
7. Суреттер, суреттемелер үшін 
құралдарды дайындайды.
 8. Кəсіптік терминологияны түсінеді.
9. Технологиялық процестерді жіктейді.
10. Кəсіпорын жұмысының құрылымын 
жəне ұйымдастырылуын түсінеді.
11. Зергерлік істе пайдаланылатын негізгі 
балташылық құралдарды дайындайды.
12. Зергерлік бұйымдарды дайындаған 
кезде оптикалық құралдарды пайда-
ланады.
13. Болашақ зергерлік бұйымдардың но-
байы мен эскиздерін суреттейді.
14. Бұйымдарды жылтырату үшін 
ажарлағыш құралдарды пайдаланады.
15. Болашақ бұйымдардың эскиздерін 
компьютерлік модельдеу жəне жасау 
құралдарын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Қауіпсіздік қағидаларын сақтай 
отырып, өткір, кесуші заттармен, ыстық металдармен 
жұмысты орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өткір, кесуші заттармен жұмыс істеген 
кезде қауіпсіздік техникасына қойылатын 
жалпы талаптарды түсінеді.
2. Өткір, кесуші заттармен, ыстық метал-
дармен жұмыс істейді.
3. Ажыратпалы жəне иілмелі 
құлақшалардан тұратын күрделі тізбектер 
дайындау технологиясын түсінеді.
4. Бұйымдарда сəндік элементтердің 
композициялық жасалу қағидаларын 
сезінеді.
5. Қауіпсіздік техника қағидаларына 
қойылатын талаптарды түсінеді.
6. Модульге қысқаша шолу.
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Бұл модуль зергерлік 
жұмыстарды жүргізуге 
арналған металдарды дай-
ындау жəне өңдеу үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: металтанудан 
негізгі мəліметтерді; ме-
талл жəне қорытпа туралы 
ұғымды; металдардың негізгі 
қасиеттерін; қара метал-
дар туралы ұғымды; метал-
ды (темірді); оның мақсаты 
мен қасиеттерін; темірдің 
қорытпаларын; олардың 
жіктелуін, құрамын, қасиеттері 
мен қолданылуын; түсті ме-
талдарды; олардың топтары, 
қасиеттері, қолдануды; түсті 
металдардың қорытпаларын: 
құрамын, қасиеттерін, 
қолданылуын; сапаға 
қойылатын талаптарды; 
қымбат (асыл) металдарды; 
олардың қасиеттері жəне 
қолданылуын; кен орындарын, 
өндіру тəсілдерін, эскизде 
бітімін беру тəсілдерін, ме-
талдарды тазалау əдістерін; 
қымбат металдардың 
қорытпаларын: құрамын, 
қасиеттерін, біліктілігін, 
қолданылуын, сынама-
ларын жəне таңбалауды; 
зергерлік тастарды: біліктілігін, 
қасиеттерін, қолданылуын; 
сапаға қойылатын талаптар-
ды, кесуін жəне қою тəсілдерін; 
қосымша материалдарды: 
түрлерін, тағайындауын, 
қасиеттерін, құрамын, 
қолданылуын меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: құралдармен, 
өлшеу аппараттарымен жұмыс 
істейді.

Оқыту нəтижесі: 1) Түсті жəне асыл металдың таңдауын 
жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Металды таңдайды.
2. Металдардың өзара байланысу 
қасиеттерін түсінеді.
3. Бақылау,өлшеу аспаптарын пайда-
ланады.
4. Қымбат металдардың физикалық 
механикалық қасиеттерін түсінеді.
5. Мамандандыруға сəйкес 
қолданылатын негізгі көркемдік жəне 
технологиялық ерекшеліктерін жəне 
материалдардың қасиеттерін түсінеді.
6. Зергерлік өндірістің негізгі жəне 
қосалқы материалдар туралы ақпаратты 
меңгере біледі.

Оқыту нəтижесі: 2) Жұмыс үшін түсті жəне қымбат ме-
талды дайындауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Металдарды қорыту температурасын 
реттейді.
2. Металды қорытады.
3. Металды артық заттардан тазалайды.
4. Жұқарту əдісін меңгереді.
5. Білікпен жұмыс істейді.
6. Мамандығы бойынша жұмыстарды 
орындаған кезде еңбек қауіпсіздігі та-
лаптарын сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Қорытпаларды, дəнекерлерді дай-
ындауды жүзеге асыру, металдардың бір-бірімен өзара 
əрекеттесу мəселелерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дəнекерлерді шығарады.
2. Металдардың бір-бірімен өзара 
əрекеттесу қасиеттерін түсінеді.
3. Металдарды құрамдастырады.
4. Қорытпалардың қасиеттерін түсінеді.
5. Əртүрлі қорытпалар мен ерітінділерді 
əзірлеу ақпаратын меңгереді.
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Бұл модуль түсті жəне қымбат 
металдардан зергерлік жəне 
көркемдік алқаларды дайын-
дау бойынша жұмыстарды 
орындауға қажетті жұмыс 
нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипаттайды. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: бөлшектерді 
пісіру түрі мен техникасын; 
алқалардың түрлері мен 
қасиеттерін; алқаларды 
құрастыру техникасын пісіру 
кезінде режимді жəне тем-
ператураны; бұйымдардың 
тозу жəне өзгеру түрлерін; 
бөлшектеу тəсілдерін, жан-
шып қақтау əдісін меңгереді.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: алқалардың бөлшектерін 
пісіру мен құрастыруды 
жүргізуі, зергерлік алқаларды 
құрастыруы жəне демон-
таж жасауы, кез келген 
күрделіліктегі зергерлік жəне 
көркемдік алқаларды жина-
уы: əртүрлі материалдардан 
дайындамаларды іріктеп 
алуы: сымдар, тоқу біздері, 
дəнекерлеу электродта-
рын жəне шиыршықты өруге 
арналған əртүрлі диаметрдегі 
ригельдермен жұмыс істеуі; 
біртекті дөңгелек, сопақ жəне 
фасонды құлақшалардан 
түсті металдардан жасалған 
жай тізбектерді дайындауы; 
орташа күрделі тізбектерді 
түсті жəне қымбат метал-
дардан дайындауы; жаншып 
қақтау əдісін пайдалануы; 
құралдарды пайдалануы; 
ажыратылған («жіп») жəне 
иілген («панцирлі» тізбек) 
дөңгелек құлақшалардан түсті 
жəне қымбат металдардан 
жасалған күрделі тізбектерді 
дайындауы; түсті жəне қымбат 
металдардан əртүрлі бейіндегі 
фасонды құлақшалардан аса 
күрделі тізбектерді дайын-
дауы; дəнекерлеуі, ақтауы, 
теңестіруі; бұйымдарды 
дайындау жəне қалпына 
келтіру сапасын бақылауы; 
аса күрделі тізбектерді, 
карабиндерді жəне 
шпрингельдерді 
дайындауы; мамандығы бой-
ынша жұмыстарды орындау 
кезінде еңбек қауіпсіздігін 
сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Зергерлік жəне көркемдік алқаларды 
дайындау, монтаж жасау. 
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бөлшектердің дəнекерленуін жүргізеді.
2. Қорытудың оңтайлы температурасын 
таңдап алады.
3. Алқаларды құрастыру техникасын 
таңдайды.
4. Əртүрлі күрделіліктегі тізбектерді дай-
ындайды.
5. Жобалау негіздерін түсінеді. 
6. Бұйымдарда сəндік элементтердің 
композициялық жасалу қағидаларын 
сезінеді.
7. Бұйым сызбаларын салу жəне оқу 
қағидаларын түсінеді. 
8. Перспективаларды құру қағидаларын 
сезінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Зергерлік əшекейлерді дəнекерлеуді 
жүргізу, құрастыру, ұсақ жөндеуді жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дəнекерлеуді жүргізеді. 
2. Бұйымның өзгеруін түзетеді. 
3. Жабдықпен жұмыс қағидаларын 
түсінеді. 
4. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету 
тəртібін түсінеді.
5. Зергерлік жəне көркемдік бұйымдарды 
жиын түрі жəне жіктелуі туралы 
ақпаратты меңгереді.
6. Орташа күрделі тізбектерді дайындау 
технологиясын сезінеді.
7. Ажыратпалы жəне иілмелі 
құлақшалардан тұратын аса күрделі 
тізбектер дайындау технологиясын 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 3) Жаншып қақтау əдісін меңгеру, 
беларқалармен жұмыс істеу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жаншып қақтаушымен жұмыс істейді.
2. Жаншып қақтау əдісімен жұмыс істейді. 
3. Барлық диаметрдегі беларқалармен 
жұмыс істейді.

(Жалғасы бар) 
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Бұл модуль жұмыс сапасын 
бақылауға қажетті жұмыс 
нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: зергерлік 
тізбектерді дайындау кезіндегі 
талаптарды; жұмыс сапасының 
түрлерін, жұмыстарды орын-
дау барысында ақауларды 
жою тəсілдерін; материал-
дар шығысының операцияға 
дейінгі нормаларын меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: жұмыстың 
сапасын таңдап бақылауды 
жүзеге асыруы; зергерлік нор-
малар мен қағидалардың 
сақталуын бақылауы; жабдық 
пен металдардың жағдайын 
тексеруді жүзеге асыруы; 
зергерлік бұйымдарды 
кəсіптік тексеріп шығуды 
жəне ағымдағы жөндеуді 
ұйымдастыруы; жұмыстар 
көлемдері мен сапасын орын-
дауды бақылау жоспарларын, 
графиктерін құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 1) Бұйымның дəнекерленуіне, 
бекітілуіне тексеру жүргізу.

Ө
нд
ір
іст

ік 
оқ
ыт

у.
 З
ер
ге
рл
ік 
бұ
йы

мд
ар
ды

ң 
те
хн
ол
ог
ия
сы

. 
М
ат
ер
иа
лт
ан
у.

 З
ер
ге
рл
ік 
жə

не
 кө

рк
ем

ді
к б

ұй
ым

да
рд
ы 
жо

ба
ла
у 

не
гіз
де
рі

. Т
ізб

ек
ті 
да
йы

нд
ау

 те
хн
ол
ог
ия
сы

.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бақылау түрлері мен əдістерінің 
ақпаратын меңгереді.
2. Материалдардың шығыс нормаларын 
сақтайды.
3. Дəнекерлеуге тексеру жүргізеді.
4. Материалдардың негізгі көркемдік 
жəне технологиялық ерекшеліктері мен 
қасиеттерін түсінеді.
5. Техникалық бақылауды қарау 
тəсілдерін түсінеді.
6. Радиациялық бақылау тəсілдерін 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Сынама палата жұмысын орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Сынама палатаның нормалары туралы 
ақпаратты меңгереді.
2. Зергерлік бұйымның сапасын 
бағалайды.
3. Зергерлік бұйымдарға ұста белгісін 
қояды.
4. Сыртқы белгілері бойынша дəнекердің 
сапасын анықтайды.
5. Зергерлік бұйымды сынау үшін 
қышқылмен жұмыс істейді.
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Оқыту нəтижесі: 1) Бұйымға жылтыратуды жасау.
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Бұл модуль зергерлік 
бұйымдарды жылтыра-
ту жəне тазалау бойын-
ша жұмыстарды орындауға 
қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді си-
паттайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
бұйымдарды тазалау, жыл-
тырату əдістері мен түрлерін; 
қышқылдардың түрлерін; жыл-
тырату жабдығына арналған 
саптамалардың түрлерін; 
бұйымды құрастыру əдістерін; 
металдардың сарғаюын жəне 
қараюын кетіру тəсілдерін 
меңгереді; Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: бұйымдарды жылты-
ратуды, қырып тегістеуді 
жəне тазалауды жасауы; 
бұйымдарды құрастыруды 
жасауы; құлыптарын бекітуі; 
қышқылдармен жұмыс істеуі; 
металдың ақаулары жояды.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бұйымдарды жылтырату түрлері мен 
əдістерін біледі.
2. Металдың түріне жылтырату əдісін 
таңдап алады.
3. Бор машинасында, жылтырату стано-
гында саптамаларды ауыстырады.
4. Жылтырату жабдығының жұмыс 
қағидатын түсінеді.
5. Бормашинаның көмегімен бұйымды 
өңдейді.
 6. Бұйымды борлатады.

Оқу нəтижесі: 2) Бөлшектерді тазалау мен жинауды 
жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бұйымдарды тазалау əдістерін 
қабылдайды.
2. Қышқылдармен жұмыс істейді.
3. Металдардың сарғаюын, қараюын 
кетіреді.
4. Бұйымдардың құрастырылуын жа-
сайды.
5. Құлыптарды бекітеді.
 6. Құлақшаларға буындарды біріктіреді.
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Бұл модуль зергер-шынжыр-
шы жұмыстарының негізгі 
түрлерін орындауға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: кəсіпорынның, 
шеберхананың құрылымымен, 
оның негізгі бөлімшелерімен, 
жұмыс режимімен, негізгі 
жəне қосымша цехтармен, 
олардың тағайындалуымен 
танысуды меңгереді. Негізгі 
цехтардың шикізаты жəне 
өнімдері, кəсіпорынның 
технологиялық тізбегі. Жұмыс 
орнын ұйымдастыру. Процестің 
негізгі жəне қосалқы жабдығы. 
Регламентке сəйкес жұмыс 
орнында технологиялық 
процесті жүргізудің негізгі 
тəсілдері мен дағдыларын 
зерттеу жəне бекіту. Білім алу-
шылар модульді зерделеу 
кезінде: кəсіпорында таныс-
тыру жұмыстарын жүргізуі, 
құралдармен жұмыс істеуі, 
зергерлік тізбектерді жасау бой-
ынша жұмыстарды орындауы, 
мамандықтың ерекшелігімен 
танысады.

Оқыту нəтижесі: 1) Мамандық ерекшелігін білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпорынның құрылымын сипаттайды.
2. Мамандықтың ерекшелігін түсінеді.
3. Кəсіпорынның жұмыс режимінен ха-
бардар.
4. Талаптарға сəйкес жұмыс орнын 
ұйымдастырады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кез келген күрделі түсті жəне 
қымбат металдардан жасалған зергерлік жəне 
көркемдік алқаларды дайындау операцияларын орын-
дау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік терминологияны меңгереді. 
2. Технологиялық процестердің жіктелуін 
түсінеді.
3. Жұмыс істеп тұрған өндіріс 
жағдайында кəсіпорын учаскесіндегі ара-
лас кəсіптердің мазмұнын түсінеді.
 4. Жабдықтың қолданылу қағидатын 
сақтайды.
5. Зергерлік жəне көркемдік 
бұйымдардың жиынтүрін сипаттайды 
6. Зергерлік жəне көркемдік бұйымдарды 
жіктейді.
7. Əртүрлі күрделі тізбектерді дайындау 
технологиясын меңгереді. 
8. Жаншып қақтау əдісін меңгереді.
9. Қымбат металдардың физикалық 
механикалық қасиеттерін түсінеді. 
10. Ажыратпалы жəне иілмелі 
құлақшалардан тұратын аса күрделі 
тізбектер дайындау технологиясын пай-
далана біледі.
11. Бөлшектерді дəнекерлеуді, 
тізбектерді құрастыруды орындайды.
12. Бұйымдардың тазалануын жəне жыл-
тырауын орындайды.
13. Зергершынжыршы жұмысының 
ерекшелігін түсінеді.
14. Зергер шынжыршының барлық 
жұмысын орындайды.

«041505 2 – Зергер-бұрамашы» біліктілігі
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Бұл модуль пішіндер мен жай-
маларды салу үшін есептер мен 
сызбаларды орындауға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімді сипаттайды.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: суреттің композициясын, 
оның заңдылығы. Сəуле мен 
көлеңке құралдарымен ны-
сандарды модельдеу. Өрнекті 
жазықтық, кеңістіктік сурет. 
Қолданбалы сипаттағы сурет: 
оюлар; қолданбалы өнердің 
сəндік элементтерінің компо-
зициясы. Графика. Бейнелеу 
өнерінің түрі ретінде графика. 
Көркемдік графиканың түрлері. 
Графиканың қолданылуы. 
Орындау техникасы бойынша 
графикалық суреттің түрлері. 
Түсті графика. Графиканың 
құралдары. Зергерлік жəне 
көркемдік бұйымдар графи-
касы: бұйымның графикалық 
шешімдері; форэскиз, таза 
графикалық композиция. 
Зергерлік жəне көркемдік 
бұйымның нобайлары мен 
суреттемелері. Бейнелеу 
өнерінің жанры ретінде на-
тюрморт. Көркем сурет. 
Көркем суреттегі композиция. 
Көркем суреттегі түс; түстер 
қатынастарының заңдылығы. 
Техникалық тəсілдер. 
Əзірленген нобайлар, сыз-
балар бойынша зергерлік 
жəне көркемдік бұйымдарды 
дайындау; қолмен жасалған 
графикадағы нобайлар мен 
сызбаларда графикалық 
кескіндемелер; композицияның 
негіздері; филиграннан жаса-
латын зергерлік бұйымдарды 
дайындауға қолданылатын 
материалдардың қасиеттері; 
колористика жəне түстану 
негіздері; қаріптер мен 
желілердің түрлері; білім алу-
шылар модульді зерделеу 
кезінде: сызбаларды сызуы, 
нобайды салуы; тəсім мен жай-
маны оқуы; металға жайманы 
түсуін үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Зергерлік жұмыстарда бейнелеу 
өнерінің негіздерін пайдалану.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Сурет салудың бейнелеу құралдары 
мен техникалық тəсілдерін түсінеді.
2. Көркемсурет түрлері мен жанрларын 
жіктейді. 
3. Көркем сурет пен сурет үшін материал-
дар мен керек жарақтарды пайдаланады.
4. Жұмыс істеу үшін көркемсуреттің, 
суреттің негізгі 
Көркемдік суреттеу құралдарын 
пайдаланады.

Оқыту нəтижесі: 2) Оқалау техникасын орындау үшін 
есеп жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Зергерлік бұйымның сызбасы бойынша 
есеп жүргізеді. 
2. Филиграннан жасалған бұйымдарды 
дайындау үшін шығыс материалдардың 
есебін жасайды.
3. Филиграннан бұйымдарды дайындау 
бойынша жұмыстарды орындау үшін 
уақыттың есебін жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 3) Жұмыс сызбаларын орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Сызбаларды орындау үшін 
құралдарды дайындайды.
2. Жаймаларды жасау үшін компьютерлік 
бағдарламаны пайдаланады.
3. Бояу əдісін меңгереді.
4. Композициялық шешімнің негіздерін 
пайдаланады.
5. Суретті жəне көркем суретті меңгереді.
6. Бейнелеу өнерінің негіздері мен тари-
хын түсінеді.
7. Өнердің түрлері мен стильдерін та-
ниды.
8. Үйлестіру, суреттер, суреттемелер, 
нобайларды жасайды. 
9. Əртүрлі күрделіліктегі зергерлік 
əшекейлерді жобалайды жəне сызады.
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Бұл модуль зергерлік 
бұйымдардың бөлшектерін 
аралық жөндеуімен 
дəнекерлеуді орындауға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипаттайды: 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: филигрань-
ды дəнекерлеу үшін қоспаның 
құрамын; бұйымдарды 
дəнекерлеу əдістері мен 
түрлерін; жөндеу түрлерін; ме-
талдарды қорыту қасиеттерін 
меңгереді; Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар: 
бұйымдардың дəнекерленуін 
жүргізуі; бұйымдардың 
жөнделуін жүргізуі; бөлшектерді 
біріктіруі; бұйымдардың 
құрастырылуын жүргізуі; 
бұйымдарға монтаж жасау мен 
ұсақ жөндеуді жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Оқаны дайындау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жіпті ширатады.
2. Əртүрлі кесілетін оқаны дайындайды.
3. Бұйымның аралық босаңдатылуын 
жүргізеді. 4. Филиграньның түрін біледі.

Оқыту нəтижесі: 2) Филигранды орындау үшін 
бөлшектерді дəнекерлеу, жөндеу, ұсақ жөндеу жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Түсті жəне қымбат металдардан 
жасалған бұйымның дəнекерленуін 
жүргізеді.2. Бұйымды жөндейді.
3. Нобай бойынша əшекейлі өрнектер 
жасайды.
4. Бөлшектерді жинауды жүргізеді.
5. Дəнекерлеу үшін дəнекерлермен жəне 
ерітінділермен жұмыс істейді.
6. Күрделі əшекейлер жасайды. 
7. Қағаздан немесе бұйымға модель-
ден немесе үлдір оқалау кезінде қағазға 
сурет бойынша дайын бөлшектердің 
дəнекерленуін орындайды. 8. Бөлшек-
терді аралық жөнделген əшекейі бар 
бұйымдардың дəнекерленуін орындайды.
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Бұл модуль қарапайым жəне 
күрделі нысандардағы зергерлік 
бұйымдарды орындауға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипаттайды: 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: əшекейлеу 
əдістері мен түрлерін; оқадан 
зергерлік бұйымдарды жа-
сау технологиясын; түйінді 
дайындау қағидатын; кесу 
түрлері мен нысандарын; 
əшекеймен бұйымдарды 
дайындауға дайындық 
жұмыстарының технология-
сын; əшекеймен бұйымдар 
жасалатын металдардың 
негізгі қасиеттерін; сымдар-
ды, дəнекерлерді, жапсыры-
латын заттарды; əшекеймен 
бұйымдарды дайындау 
кезінде қолданылатын 
айлабұйымдарды жəне 
құралды; əшекейді оқалау 
мен дəнекерлеу орау тех-
нологиясын; бөлшектерді 
қорыту тəсілдерін; өңдеу 
əдістерін; бөлшектерді аралық 
орнықтырумен əшекейлі 
бұйымдарды дəнекерлеу 
тəсілдерін; түйінді балқыту 
тəсілдерін; сыртқы белгілері 
бойынша дəнекер сапасын 
анықтау əдістерін; оқалы 
жұмыстардың түрлерін 
жəне оқаланған жартылай 
фабрикаттардың фасонда-
рын; термикалық қасиеттерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: сымдар мен жіптердің 
ширатылуын жүргізуі; 
бұйымдарды дəнекерлеуді 
жүргізуі; бөлшектерді біріктіруі; 
бұйымдардың құрастырылуын 
жүргізуі; оқаны жинақтауды 
жүргізуі; бұйымдарды 
бөлшектеу мен ұсақ жөндеуді 
жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Зергерлік жəне көркемдік 
бұйымдардың дайындалуын, монтаж жасалуын жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əшекей түрін айырады. 
2. Əшекейдің құрамын есептейді. 
3. Металл жіптерді ширатады.
4. Əшекейден жасалған бұйымның 
пісірілуін орындайды.
5. Түйірді дайындау қағидатын түсінеді. 
6. Оқаны жинайды.
7. Бұйымды жөндейді, ақауларды жояды.
8. Күрделі техникалармен бұйымды 
жөндейді. 
9. Бурамен əшекейлі дəнекерленген 
қоспаны құрастырады.
10. Дəнекерлеуге əшекейленген жиынды 
дайындайды.
11. Қарапайым фасондардың оқалы 
бауларын, үш-төрт тарамыстан струнцал 
өрілуін орындайды.
12. Бұйымдардың өңделуін орындайды. 
13. Модельден бұйым нысаны бойынша 
жазбасы сызылған бұйымға суретті 
ауыстырады.
14. Бұйымға немесе үлгіге оқалы 
бөлшектерді жəне орташа күрделі үлдір 
əшекейді дайындайды жəне жинайды.


