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(Соңы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 14 маусым            №349               Астана, Үкімет Үйі 

«Үкіметтік борыштың және жергілікті атқарушы орган 
борышының лимитін, мемлекеттік кепілдіктер мен 

мемлекет кепілгерліктерін беру лимиттерін айқындау 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2009 жылғы 15 маусымдағы №906 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Үкіметтік борыштың жəне жергілікті атқарушы орган борышының лимитін, 

мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерін беру лимиттерін айқындау 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 маусымдағы 
№906 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Үкіметтік борыштың жəне жергілікті атқарушы ор-
ган борышының лимитін, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерін беру 
лимиттерін айқындау ережесінде:

7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) лимитті есептеу жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде есепке 

алынған, түзету коэффициенттерін ескере отырып облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жоспарланатын үш жылдық 
кезеңге арналған бюджеттік даму бағдарламаларының болжамына негізделе отырып 
жүзеге асырылады.»;

көрсетілген Ережеге 2-қосымшада:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Айқындалатын лимит мынадай талапқа сəйкес болуға тиіс:
Lslg < MaxL*k, мұнда
Lslg – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органы борышының жоспарланатын қаржы жылындағы өзінің жоспарлана-
тын үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде 
ескерілген бюджеттік даму бағдарламаларының болжамына қатысты лимиті;

MaxL – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органы борышының ең жоғары лимиті, ол жоспарланатын үш жылдық кезеңге 
арналған жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде ескерілген бюджеттік даму 
бағдарламалары болжамының 100%-ын құрайды;

k – облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары үшін түзету коэффициенті (k=0,8, республикалық бюджеттен 
бюджеттік субвенциялар алатын өңірлер үшін; k=1, республикалық бюджетке бюджеттік 
алып қоюларды аударатын өңірлер үшін).».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 18 маусым             №355              Астана, Үкімет Үйі 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 

бірыңғай талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 

желтоқсандағы №832 қаулысына толықтырулар мен 
өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жəне ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №65, 428-құжат) мынадай толықтырулар мен 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жəне 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарда:

6-тармақ мынадай мазмұндағы 11-1) жəне 20-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«11-1) кростық үй-жай – қосу, бөлу пункттері мен құрылғыларын орналастыруға 

арналған телекоммуникациялық үй-жай;»;
«20-1) ұйымдар – мемлекеттік заңды тұлға, квазимемлекеттік сектор субъектісі, 

мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланатын неме-
се мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған 
мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің иелері жəне иеленушілері, сондай-ақ 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің иелісі 
мен иеленушісі;»;

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
«8-1. МО архитектурасы туралы мəліметтер үшінші тұлғаларға бекітілген АҚ саяса-

тына сəйкес МО-ның ақпараттық қауіпсіздік жəне ақпараттық технологиялар бойынша 
құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен не оларды алмастыратын адамдармен 
келісу бойынша ғана беріледі.»;

9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) МО-ның бекітілген архитектурасына, ал ол болмаған жағдайда – ақпараттандыру 

саласындағы сарапшылық кеңестің шешімдеріне сəйкес ақпараттандыруға жəне 
ақпараттық қауіпсіздікке шығындарды жоспарлауды;»;

мынадай мазмұндағы 25-1-тармақпен толықтырылсын:
«25-1. Сыртқы шеңбердің локальдық желілерінен интернетке қолжетімділікті 

ұйымдастырған кезде міндетті түрде вирустарға қарсы құралдардың болуы, интернет 
желісіне қосылған жұмыс станцияларындағы операциялық жүйелердің жаңартылуы 
қамтамасыз етіледі.»;

29, 30-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«29. МО-да, ЖАО-да немесе ұйымда АҚ ұйымдастыру, қамтамасыз ету жəне 

басқару кезінде «Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету əдістері мен 
құралдары. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару құралдары туралы ережелер жиынтығы» 
Қазақстан Республикасының ҚР СТ ИСО/МЭК 27002-2015 стандартының ережелерін 
басшылыққа алу қажет.

30. АҚ қамтамасыз ету саласындағы жауапкершіліктің жəне функциялардың аражігін 
ажырату мақсатында ақпараттандыру объектілерін құру, сүйемелдеу жəне дамыту 
мəселелерімен айналысатын басқа құрылымдық бөлімшелерден оқшау құрылымдық 
бөлімше болып табылатын АҚ бөлімшесі құрылады немесе АҚ-ны қамтамасыз етуге 
жауапты лауазымды адам белгіленеді.

АҚ жеке құрылымдық бөлімшесін құру бойынша осы тармақтың талаптары арнаулы 
мемлекеттік органдарға қолданылмайды.

АҚ бөлімшелері немесе АҚ қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адам:
1) АҚ ТҚ талаптарының орындалуын бақылауды;
2) АҚ құжаттық ресімделуін бақылауды;
3) АҚ қамтамасыз ету бөлігінде активтердің басқарылуын бақылауды;
4) БҚ пайдаланудың заңдылығын бақылауды;
5) АКТ саласындағы тəуекелдердің басқарылуын бақылауды;
6) АҚ оқиғаларының тіркелуін бақылауды;
7) АҚ ішкі аудитін жүргізуді;
8) АҚ сыртқы аудитінің ұйымдастырылуын бақылауды;
9) АКТ пайдаланатын бизнес-процестер үздіксіздігінің қамтамасыз етілуін 

бақылауды;
10) персоналды басқару кезінде АҚ талаптарының сақталуын бақылауды;
11) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектісі АҚ-сының жай-күйін 

бақылауды жүзеге асырады.»;
31-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«АҚ ТҚ қазақ жəне орыс тілдерінде əзірленеді, МО-ның, ЖАО-ның немесе ұйымның 

құқықтық актісімен бекітіледі жəне МО, ЖАО барлық қызметшілерінің немесе ұйым 
қызметкерлерінің назарына жеткізіледі.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Төртінші деңгейдегі құжаттар тізбесі орындалған рəсімдер мен жұмыстарды 

тіркеу жəне растау үшін пайдаланылатын жұмыс нысандарын, журналдарды, өтінім-
дерді, хаттамаларды жəне электрондық құжаттарды қоса алғанда, басқа да құжаттарды 
қамтиды, соның ішінде:

1) АҚ инциденттерін тіркеу жəне штаттан тыс оқиғаларды есепке алу журналы;
2) серверлік үй-жайларға кіру журналы;
3) желілік ресурстардың осалдықтарын бағалауды жүргізу туралы есеп;
4) кабельдік қосылуларды есепке алу журналы;
5) резервтік көшірмелерді (резервтік көшірме, қайта қалпына келтіру), резервтік 

көшірмелерді тестілеуді есепке алу журналы;
6) жабдық конфигурациясының өзгеруін есепке алу, АЖ ЕБҚ мен ҚБҚ тестілеу жəне 

өзгерістерді есепке алу, БҚ осалдықтарын тіркеу жəне жою журналы;
7) серверлік үй-жайларға арналған дизель-генераторлық қондырғыларды жəне 

үздіксіз қуат беру көздерін тестілеу журналы;
8) серверлік үй-жайлардың микроклиматын, бейнебақылауды, өрт сөндіруді 

қамтамасыз ету жүйелерін тестілеу журналы.»;
37-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мыналарды:
ҚР СТ ИСО/МЭК 27005-2013 «Ақпараттық технологиялар. Қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету əдістері. Ақпараттық қауіпсіздік тəуекелі менеджменті» Қазақстан Республикасы 
стандартының талаптарына сəйкес сəйкестендірілген тəуекелдерді бағалауды (қайта 
бағалауды);

ықтимал нұқсанды айқындауды қамтитын АҚ қатерлері (тəуекелдері) каталогын 
қалыптастыру;»;

38-тармақтың 4) жəне 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«4) оқиғаларды тіркеу журналдары АҚ ТҚ-да көрсетілген, бірақ үш жылдан кем емес 

мерзім бойы сақталады жəне кем дегенде екі ай жедел қолжетімді болады;
5) уəкілетті орган бекітетін «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің 

жəне ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларында 
айқындалатын форматтар мен жазба түрлеріне сəйкес құрылатын БҚ оқиғаларын 
тіркеу журналдары жүргізіледі;»;

43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Жұмыстан босатылған немесе еңбек шарты талаптарына өзгерістер енгізілген 

кезде МО, ЖАО қызметшісінің немесе ұйым қызметкерінің жеке жəне логикалық 
қолжетімділікті, қол жеткізу, қол қою сəйкестендіргіштерін жəне оны МО, ЖАО жұмыс 
істейтін қызметшісі немесе ұйым жұмыскері ретінде сəйкестендіретін құжаттаманы 
қамтитын ақпаратқа жəне ақпаратты өңдеу құралдарына қол жеткізу құқықтары оның 
еңбек шарты тоқтатылғаннан кейін жойылады немесе еңбек шартының талаптарына 
өзгерістер енгізілген кезде өзгертіледі.»;

45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«45. Заңның 7-бабының 11) тармақшасына сəйкес ақпараттандыру саласындағы 

уəкілетті орган бекіткен ақпараттандыру обьектілерінің сыныптауышына (бұдан əрі 
– сыныптауыш) сəйкес бірінші жəне екінші сыныптағы ақпараттандыру обьектілерін, 
сондай-ақ құпия АЖ құруға жəне дамытуға бастама жасалған кезде ҚР МЕМ СТ Р 
ИСО/МЭК 15408-2006 «Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету əдістері 
мен құралдары. Ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалау өлшемшарттары» 
Қазақстан Республикасы стандартының талаптарына сəйкес құрамдас компонент-
терге арналған қорғау профильдері мен қауіпсіздік жөніндегі тапсырма əзірленеді.»;

46-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) аутентификация тəсілдеріне;»;
47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«47. Сыныптауышқа сəйкес бірінші жəне екінші сыныптағы ақпараттандыру 

объектілеріне қол жеткізу кезінде көп факторлы, соның ішінде ЭЦҚ пайдаланыла оты-
рып аутентификация қолданылады.»;

мынадай мазмұндағы 54-1-тармақпен толықтырылсын:
«54-1. Локальды желілерде деректердің таралуын болдырмау жүйелерін (DLP) 

қолдануға жол беріледі. Бұл ретте:
іс-əрекеттерге жүргізілетін бақылау туралы пайдаланушыға визуалды хабарлау;
пайдаланушының іс-əрекеттеріне бақылауды жүзеге асыру үшін оның жазбаша 

келісімін алу;
басқару орталығын жəне деректердің таралуын болдырмау жүйесін локальды желі 

шегінде орналастыру қамтамасыз етіледі.»; 
мынадай мазмұндағы 63-1-тармақпен толықтырылсын:
«63-1. МО мен ЖАО АР өнеркəсіптік пайдалануға ақпараттық қауіпсіздік талаптары-

на сəйкестігі тұрғысынан сынақтардың оң нəтижелері бар акті жəне «Ақпараттандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 66-бабында көзделген жағдайлардан 
басқа, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестік аттестаты болған жағдайда жол 
беріледі.»;

68 жəне 69-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«68. Құрылатын немесе дамытылатын қолданбалы АЖ-ның БҚ-сына қойылатын 

талаптар ҚР СТ 34.015-2002 «Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйе-
лерге арналған стандарттар кешені. Автоматтандырылған жүйелерді құруға арналған 
техникалық тапсырма» Қазақстан Республикасы стандартының талаптарына 
сəйкес құрылатын техникалық тапсырмаларда осы БТ мен ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша уəкілетті орган 
бекітетін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға немесе дамытуға 
арналған техникалық тапсырмаларды жасау жəне қарау қағидаларында айқындалады.

69. Құрылатын немесе дамытылатын СБӨ-ге қойылатын талаптар осы БТ мен 
уəкілетті орган бекітетін ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларына 
сəйкес жасалатын ақпараттық-коммуникациялық қызметті жобалауға арналған тап-
сырмада айқындалады.»; 

мынадай мазмұндағы 69-1-тармақпен толықтырылсын:
«69-1. Сервестік бағдарламалық өнімді өнеркəсіптік пайдалануға «Ақпараттандыру 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 66-бабында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестік тұрғысынан сынақтардың 
оң нəтижелері бар акті, бағдарламалық құжаттама мен Қазақстан Республикасы 
аумағында қолданыстағы ақпараттандыру саласындағы стандарттардың талаптарына 
сəйкес сапасын бағалау мақсатында сынақтан өткізу хаттамасы жəне бағдарламалық 
құжаттаманы сараптау хаттамасы болған кезде жол беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 90-1- тармақпен толықтырылсын:
«90-1. Ақпараттандыру объектілерінің немесе ақпарат объектілері компоненттерінің 

интеграциялық өзара іс-қимыл функцияларын шлюз, интеграциялау шинасы, интегра-
циялау компоненті немесе интеграциялау модулі арқылы іске асырған кезде:

1) сұрау салулардың көздерін (қосылу нүктелерін) тіркеу жəне заңдылығын тексеру;
2) мыналар: 
паролі немесе ЭЦҚ;
қосылу нүктесі;
қосылу бұғаттауының болуы;
интеграциялық өзара іс-қимыл регламентінде айқындалған сұрау салулардың 

рұқсат етілген түрлері;

интеграциялық өзара іс-қимыл регламентінде айқындалған сұрау салулардың 
рұқсат етілген жиілігі;

сұрау салуларда ақпараттық қауіпсіздікті бұзу белгілерінің болуы; 
сигнатуралар бойынша зиянды кодтың болуы бойынша сұрау салулардың заңды-

лығын тексеру;
3) мынадай:
интеграциялық өзара іс-қимыл регламентінде айқындалған уақыт ішінде қосылу 

болмаған;
интеграциялық өзара іс-қимыл регламентінде айқындалған уақытта сұрау салулар-

дың рұқсат етілген жиілігінен асырған;
сұрау салуларда ақпараттық қауіпсіздікті бұзу белгілері болған; 
интеграциялық өзара іс-қимыл регламентінде айқындалған аутентификация 

қателерінің санынан асырған;
пайдаланушылардың аномальды белсенділігі айқындалған; 
деректер массивтерін көшіру əрекеттері анықталған кезде хабарлама алмасу хат-

тамаларында бұзушылықтар анықталған кезде қосылуды бұғаттау;
4) интеграциялық өзара іс-қимыл регламентінде айқындалған іс-қимыл жасау уақыты 

бойынша қосылу парольдерін үнемі ауыстыру;
5) АҚ инциденттері айқындалған кезде қосылу логинін ауыстыру;
6) ішкі шеңбердің ЛЖ адрестеуін жасыру;
7) мыналар:
ақпараттық хабарламаларды беру/қабылдау оқиғаларын тіркеу; 
файлдарды беру/қабылдау оқиғаларын тіркеу;
қызметтік хабарламаларды беру/қабылдау оқиғаларын тіркеу; 
оқиғалар журналдарының мониторингі үшін инциденттерді жəне АҚ оқиғаларын 

басқару жүйесін қолдану;
оқиғалар журналдарын АҚ оқиғаларының орын алуы тұрғысынан талдау рəсімдерін 

автоматтандыру;
оқиғалар журналдарын əкімшілерге қарау үшін ғана қолжетімді мамандандырылған 

логтар серверінде сақтау;
оқиғалар журналдарын (қажет болған кезде):
а) ағымдағы тəулік;
б) қосылу (байланыс арнасы);
в) мемлекеттік орган (заңды тұлға);
д) интеграцияланатын ақпараттандыру объектілері бойынша бөлек жүргізу 

қамтылған оқиғалар журналын жүргізу;
8) интеграцияланатын ақпараттандыру объектілеріне уақытты синхрондау сервисін 

ұсыну;
9) деректерді беру жүйелері арқылы жүзеге асырылатын қосылуларды бағдар-

ламалық-аппараттық криптографиялық қорғау;
10) қосылулар парольдерін шифрланған түрде сақтау жəне беру;
11) интеграцияланатын ақпараттандыру объектілерінің жауапты адамдарын АҚ 

инциденттері туралы хабарландыруды автоматтандыру қамтамасыз етіледі.»;
92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«92. МО-ның жəне ЖАО-ның АЖ-сын бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етуді 

басқару АЖ иеленушісі ішкі шеңберінің ЛЖ жүзеге асырылады.
МО-ның немесе ЖАО-ның АЖ-сын жəне МО-ның немесе ЖАО-ның АЖ-сымен ин-

теграцияланатын мемлекеттік емес АЖ-ны бағдарламалық- аппараттық қамтамасыз 
ету Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың шеңберінде 
ұлттық шлюзді пайдалана отырып жүзеге асырылатын мемлекетаралық ақпарат 
алмасуға байланысты жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағында орналастырылады.»;

мынадай мазмұндағы 92-1 жəне 92-2-тармақтармен толықтырылсын: 
«92-1. МО мен ЖАО-ның АҚ жұмысын ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының 

аумағында физикалық түрде орналасқан бұлтты сервистерді (виртуалдау технология-
сын пайдалана отырып ресурстарды ұсынатын аппараттық-бағдарламалық кешендер, 
АЖ), басқару орталықтарын жəне серверлерді қолдануға жол беріледі.

92-2. Қазақстан Республикасы азаматтарының дербес деректері қамтылған 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымдардың аса маңызды объектілерінің АҚ 
бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының аумағында 
орналастырылады.»;

99-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«99. Технологиялық платформаны таңдау виртуалдандыру технологиясын қолдауға 

мүмкіндік беретін жабдықтың басымдылығын ескере отырып жүзеге асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 101-1-тармақпен толықтырылсын:
«101-1. АКП өнеркəсіптік пайдалануға ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі 

тұрғысынан сынақтардың оң нəтижелері бар акті жəне «Ақпараттандыру туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 66-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда 
ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестік аттестаты болған кезде жол беріледі.»;

116-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) АЖ-ның қолданбалы БҚ-сын əзірлеуге (дамытуға) арналған техникалық тап-

сырмада немесе «электрондық үкімет» сервистік интеграторы əзірлеген ақпараттық-
коммуникациялық қызметтерді жобалауға арналған тапсырмада ұсынылатын та-
лаптар;»;

128-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) ведомстволық (корпоративтік) телекоммуникациялық жəне локальдік желілерді 

интернетке МО-ның, ЖАО-ның немесе ұйымның ИҚБШ арқылы қосқан кезде АКИ 
операторының немесе ИҚБШ жабдығында резервтелген байланыс арналары бар 
басқа байланыс операторының қызметтерін пайдаланады;»;

131-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«131. МО БКО-ға, МО-ның немесе ЖАО-ның локальдық желісіне, сондай-ақ МО 

БКО құрамына кіретін, МО-ның немесе ЖАО-ның локальдық желісінің құрамына кіретін 
техникалық құралдарға сымсыз желілер арқылы қашықтықтан қол жеткізуді, сымсыз 
қолжетімділікті ұйымдастыруға арналған құралдарды, модемдерді, радиомодемдерді, 
ұялы байланыс операторларының желілік модемдерін, ұялы байланыстың абоненттік 
құрылғыларына жəне басқа да сымсыз желілік құрылғыларды қосуға жол берілмейді.».

140-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«140 БТ-ның 139-тармағының 10), 11) тармақшаларында көзделген талаптар 2016 

жылғы 1 қаңтарға дейін өнеркəсіптік пайдалануға енгізілген жəне 2018 жылғы 1 қаңтарға 
дейін дамуға жатпайтын МО-ның немесе ЖАО-ның АЖ-ларына қолданылмайды.

МО АЖ жəне ЖАО деректерінің мемлекеттік емес АЖ-мен ақпараттық өзара 
іс-қимыл тəртібі Заңның 7-бабының 13) тармақшасына сəйкес ақпараттандыру 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру 
объектілерін интеграциялау қағидаларында айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 163-тармақпен толықтырылсын:
«163. Телекоммуникациялық желілердің бөлу құрылғылары кростық үй-жайда ор-

наластырылады. Кростық үй-жай ол қызмет көрсететін жұмыс аумағының ортасына 
жақын орналастырылады.

Кростық үй-жайдың көлемі қызмет көрсетілетін жұмыс аумағы мен орнатылатын 
жабдықтың көлеміне қарай таңдалады.

Кростық үй-жайлар мынадай талаптарға сəйкес болуы қажет: 
жабдыққа қызмет көрсету үшін бос қызметтік өтетін жолдың болуы; 
электромагниттік кедергілердің қуатты көздерінің (трансформаторлар, электр 

қалқандары, электр қозғалтқыштар жəне басқалары) болмауы;
сумен жабдықтау жүйесінің бұрандалары мен құбырларының болмауы; 
өрт қауіпсіздігі жүйесінің болуы;
жеңіл жанатын материалдардың (ағаш сөрелер, картон, кітаптар жəне басқалары) 

болмауы;
жоба бойынша шкафты қосу үшін автоматтан бөлек жеке электр қуатталу желісінің 

болуы;
сигнализациялық күзет жүйесінің, кіруді бақылау жүйесінің болуы; 
ауа баптау жүйесінің болуы.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 18 маусым             №356            Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 

енгізілетін өзгерістер бекітілсін. 
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.. 

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 18 маусымдағы
№356 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

1. «Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын əзірлеу, өндіру, жөндеу, 
алу жəне оның саудасы жөніндегі қызметті лицензиялаудың кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №1058 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №70-71, 530-құжат):

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі 

жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын əзірлеу, өндіру, жөндеу, алу жəне 
оның саудасы жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыру бойынша лицензиар 
болып айқындалсын.».

2. «Босатылатын оқ-дəрілерді, қару-жарақтарды, əскери техниканы, арнайы құрал-
дарды жою (кұрту, кəдеге жарату, көму) жəне өңдеу жөніндегі қызметті лицензиялаудың 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 
желтоқсандағы №1059 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., 
№70-71, 531-құжат):

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі 

босатылатын оқ-дəрілерді, қару-жарақтарды, əскери техниканы, арнайы құралдарды 
жою (құрту, кəдеге жарату, көму) жəне өңдеу жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге 
асыру бойынша лицензиар болып;».

3. «Монтаждауды, реттеуді, жаңғыртуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөн-
деуді жəне сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дəрілерді, қару-жарақ пен əскери 
техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, 
сондай-ақ оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды əзірлеу, 
өндіру, жөндеу, алу жəне өткізу жөніндегі қызметті лицензиялаудың кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №1060 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №70-71, 532-құжат):

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі 

монтаждауды, реттеуді, жаңғыртуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді 
жəне сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дəрілерді, қару-жарақ пен əскери 
техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспап-
тарын, сондай-ақ оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды 
əзірлеу, өндіру, жөндеу, алу жəне өткізу жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге 
асыру бойынша лицензиар болып айқындалсын.».

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір                 №71              Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел 
валюталарына ресми бағамын белгілеу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 242 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жəне Қазақстан Республикасы ұлттық 
валютасының шетел валюталарына қатысты ресми бағамын белгілеу тəртібін жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына ресми 
бағамын белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 242 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7977 тіркелген, 2012 жылы 27 желтоқсанда 
«Егемен Қазақстан» газетінде № 852-856 (27927) жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының 
шетел валюталарына ресми бағамын белгілеу қағидаларында:

1-тармақта: 
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) уəкілетті бөлімше – Ұлттық Банктің монетарлық операциялар бөлімшесі;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) ұлттық валютаның ресми бағамы – теңгенің Қағидаларға қосымшаға сəйкес 

шетел валюталарына Ұлттық Банк белгілейтін бағамы. Ұлттық валютаның шетел ва-
люталарына ресми бағамын белгілеу тəртібі валюталарды айырбастаудың нарықтық 
бағамын айқындау тəртібіне ұқсас. Ұлттық валютаның ресми бағамын жəне валю-
таларды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалану мақсаттары 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексімен (Салық кодексі), 2017 жылғы 26 желтоқсандағы 
«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексімен, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңымен жəне Қазақстан Республикасының 
халықаралық келісімдерімен белгіленеді.».

2. Монетарлық операциялар департаменті (Молдабекова Ə.М.) Қазақстан Респуб-
лика сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң депар-
таментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
23 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16914 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір            №72              Алматы қаласы 

«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) 

тағайындау және олардың өкілеттіктері қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 147 қаулысына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігін (уақытша 
басқарушысын) тағайындау жəне олардың өкілеттіктері қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 
147 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9711 
болып тіркелген, 2014 жылғы 3 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігін (уақытша 

əкiмшісін) тағайындау жəне оның өкілеттіктері қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

уақытша əкімшілігін (уақытша əкiмшісін) тағайындау жəне оның өкілеттіктері қағидалары 
бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
уақытша əкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау жəне олардың өкілеттіктері 
қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігін (уақытша 

əкiмшісін) тағайындау жəне оның өкілеттіктері қағидалары»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігін (уақытша 

əкiмшісін) тағайындау жəне оның өкілеттіктері қағидаларында (бұдан əрі – Қағидалар) 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – уəкілетті орган) банк жəне өзге 
де операцияларды жүргізуге, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру 
құқығына берілген лицензиядан (бұдан əрі – лицензия) айыруға байланысты банктің, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (бұдан əрі – ұйым) уақытша əкімшілігін 
(уақытша əкiмшісін) тағайындау тəртібі, ұйымның жұмыс тəртібі жəне ұйымның уақытша 
əкімшілігінің өкілеттіктері айқындалады.»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:
1) уақытша əкiмшiлiк (уақытша əкiмші) – уəкiлеттi орган мүліктiң сақталуын 

қамтамасыз ету жəне ұйымды басқаруды қамтамасыз ету жөніндегі iс-шараларды 
жүзеге асыру үшiн тағайындайтын орган (бұдан əрі – уақытша əкiмшiлiк);

2) уақытша əкiмшiлiктiң басшысы – уəкiлеттi орган өз қызметкерлерінің қатарынан 
не уəкілетті органның қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қатарынан 
тағайындайтын адам;

3) уақытша əкiмшiлiктiң мүшесi – уəкiлеттi орган өз қызметкерлерінің не уəкілетті 
органның қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қатарынан тағайындайтын 
адам;

4) уəкілетті органның қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалар – депозиттер-
ге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның жəне Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қорының қызметкерлері.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Уақытша əкімшіліктің құрамын уəкілетті орган ұйымның филиалдары мен 

өкілдіктерінің болуына, сондай-ақ алдағы жұмыс сипатына жəне көлеміне қарай 
айқындайды.

Уақытша əкімшілік басшысы жəне мүшелері уақытша əкімшіліктің құрамына 
уəкілетті органның қызметкерін тағайындау жағдайын қоспағанда, олардың келісімімен 
тағайындалады.

Уақытша əкімшіліктің құрамына кіретін, уəкілетті органның, депозиттерге міндетті 
кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру 
қорының қызметкерлері болып табылатын адамдар уақытша əкімшіліктегі қызметінің 
барлық кезеңіне негізгі жұмыс орны бойынша лауазымдық міндеттерді орындаудан 
босатылады.

Көрсетілген кезеңде олардың жалақысы жəне негізгі жұмыс орны бойынша 
белгіленген өзге де төлемдері сақталады.

Уақытша əкімшілік басшысы болып жоғарғы экономикалық не заңгерлік білімі бар 
адам тағайындалады.

Басшылықтың жазбаша тапсырмасы бойынша уақытша əкімшілікке оған жүктелген 
міндеттер мен функцияларды іске асыруға, сондай-ақ уақытша əкімшілік қызметін 
бақылауды жүзеге асыруға көмек көрсететін уəкілетті орган қызметкерлерінің ұйымның 
үй-жайларына кіру жəне уақытша əкімшіліктің иелігіндегі құжаттарға қол жеткізу 
рұқсаты болады.»;

5-тармақ алып тасталсын;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Уақытша əкiмшiлiк уəкiлеттi орган оны тағайындаған күнi өз мiндеттерiн 

орындауға кiрiседi. Уəкiлеттi органның Банктер туралы заңның 48-бабына жəне 
Сақтандыру туралы заңның 55-бабына сəйкес қабылданған ұйымды лицензиясы-
нан айыру жəне уақытша əкiмшiлiктi тағайындау туралы шешiмдерiнiң көшiрмелерiн 
уақытша əкiмшiлiк дереу ұйымның басшысына (оның орнындағы адамға) қол қойдырып 
тапсырады жəне (немесе) ұйымға электрондық, факсимильді немесе өзге байла-
ныс құралдары арқылы жібереді. Уақытша əкімшілік тағайындалған күні ұйымда 
Банктер туралы заңның 62-бабына, Сақтандыру туралы заңның 55-1-бабына сəйкес 
тағайындалған ұйымды басқару жөніндегі уақытша əкімшілік жұмыс істеген жағдайда, 
уəкілетті органның лицензиядан айыруға байланысты тағайындалған уақытша əкімшілік 
тағайындау туралы бұйрығы уақытша əкімшіліктің басшысына (оның орнындағы адамға) 
қол қойдырып тапсырылады жəне (немесе) ұйымға электрондық, факсимильді немесе 
өзге байланыс құралдары арқылы жіберіледі. Уəкiлеттi органның лицензиядан айы-
ру жəне уақытша əкімшілік тағайындау туралы шешiмдерін қол қойдырып тапсыруға 
жəне (немесе) ұйымға электрондық, факсимильді немесе өзге байланыс құралдары 
арқылы жіберу мүмкіндігі болмаған кезде уақытша əкімшілік бұл туралы акт жасайды 
жəне ақпаратты уəкілетті органға жібереді.

Ұйым басшысының (оның орнындағы адамның) болмағаны немесе оның 
уəкілетті органның лицензиядан айыру жəне уақытша əкімшілік тағайындау туралы 
шешiмдерімен танысып шығудан бас тартуы, оның ішінде уəкiлеттi органның ли-
цензиядан айыру жəне уақытша əкімшілік тағайындау туралы шешiмін электрондық, 
факсимильді немесе өзге байланыс құралдары арқылы жіберу мүмкін болмаған 
жағдайда, уақытша əкімшілікке ұйымның үй-жайына кіруге, мүлкі мен құжаттамасын 
көруге кедергі жасамаса, уақытша əкімшілік уəкілетті органның оны тағайындау туралы 
шешімінде көрсетілген күні өз міндеттерін орындауға кіріседі. 

Ұйымның басшысы (оның орнындағы адам) немесе өзге де адамдар уақытша 
əкімшілік жұмысына кедергі жасайтын болса, Қағидалардың 19 жəне 20-тармақтарында 
көзделген іс-қимылдар жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Ұйымның филиалдары не өкілдіктері болған кезде филиалдың немесе 

өкілдіктің орналасқан жері бойынша уақытша əкімшіліктің басшысына есеп беретін 
уақытша əкімшілік бөлімшесі (бұдан əрі – бөлімше) құрылады. 

Бөлімшені уақытша əкімшіліктің басшысы уəкілетті орган уақытша əкімшілікті 
тағайындаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей уақытша əкімшіліктің 
мүшелері қатарынан тағайындайтын басшысы (бұдан əрі – бөлімше басшысы) 
басқарады.

Бөлімше басшысы өз қызметін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнама-
сында белгіленген тəртіппен ресімделген жəне өзіне уақытша əкімшіліктің басшысы 
берген сенімхат негізінде жүзеге асырады.

Бөлімше басшысы бөлімшенің жұмысын басқарады жəне үйлестіреді, ұйымның 
əкімшілік-аумақтық бірлігіндегі мүлкінің жəне кепіл беруші ұйымның иелік етуіне берген 
кепіл мүліктің сақталуын қамтамасыз ету өкілеттіктерін жүзеге асырады.»; 

10, 11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Уақытша əкімшілік ұйым басшысынан (оның орнындағы адамнан) жəне 

өзге де материалдық жауапты адамдарынан өзіне ұйымның мөрлерін (бар болса), 
мөртабандарын, клише, кілттерін, пломбаларын жəне Қағидалардың 15-тармағының 
2) тармақшасында көрсетілген құжаттарын дереу өткізуін талап етеді.

Ұйымның басшысы (оның орнындағы адам) жəне ұйымның өзге де материалдық 
жауапты адамдары мөрлерді, мөртабандарды, клише, кілттерді, пломбаларды жəне 
Қағидалардың 15-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттарды бермеген 
жағдайда уақытша əкімшілік Қағидалардың 19 жəне 20-тармақтарына сəйкес уақытша 
əкімшіліктің жұмыс істеуіне кедергі ету туралы акт (бұдан əрі – кедергі ету туралы акт) 
жəне 2 (екі) жұмыс күні ішінде қажетті мөрлердің, мөртабандардың, клише, кілттер мен 
пломбалардың телнұсқаларын жасау бойынша шаралар қабылдайды.

Уақытша əкімшілік мөрдің телнұсқасын əзірлеген күннің алдындағы жұмыс 
күнінен кешіктірмей уəкілетті органға мөрдің телнұсқасының жəне мөрдің телнұсқасы 
бедерлемесін (бар болса) əзірленгендігі туралы ақпарат жібереді.

11. Уақытша əкімшіліктің жұмыс жасау мерзімі ішінде ұйымның ағымдағы 
міндеттемелерін орындауға байланысты мəмілелерді, уақытша əкімшіліктің шығыстар 
сметасын жəне Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, ұйымның мүлкімен мəмілелер жасауға жəне орындауға, 
оның ішінде кез келген нысандағы кредиторлық берешекті өтеуді қоса алғанда, 
ұйымның міндеттемелерді орындауына, қарсы біртектес талаптарды есепке алуды 
жүзеге асыруға жол берілмейді.

12. Уақытша əкімшілік шығындарды азайту мақсатында уəкілетті органға хабарлама 
жібере отырып, ұйымның мүлкін жалға береді.

Мүлікті жалға бергеннен түскен ақша ұйымның банктік шотына аударылады.
Уақытша əкімшілікпен жасалған жалға беру шартын жасау уақытша əкімшіліктің 

алғашқы талап етуі бойынша мүлікті босатуға (қайтаруға) жəне жалданған мүлікті 
жалға беру (қосалқы жалдау) мүмкін еместігіне кедергі жасауға шектеулер қоюға жалға 
берушінің келісімі болған жағдайда жүзеге асырылады.

Уақытша əкімшілік жалға алушыны таңдауды тендер өткізу арқылы жүзеге асыра-
ды, соның нəтижесінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 4181 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы 
№ 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында банктерді еріксіз тарату 
қағидаларының 84-2, 84-3, 84-4, 84-5 жəне 84-6-тармақтарының талаптарына жəне 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4257 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы №77 қаулысымен бекітілген 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мəжбүрлеп тарату туралы ереженің 82-2, 
82-3, 82-4 жəне 82-5-тармақтарына сəйкес шарт жасалады.

Ұйымның бұрынғы қызметкерлері, ұйымның кредиторлары болып табылатын 
тұлғалар, сондай-ақ ұйымның уақытша əкімшілігінің төрағасы, мүшелері жəне жұмысқа 
тартылған қызметкерлері тендерге қатысуға жіберілмейді.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Уақытша əкімшілік ұйымның мүлкін сақтауын қамтамасыз ету мақсатында 

ұйымның ақшасы бар болса:
1) үй-жайлардың, ғимараттардың, қақпалардың, металл шкафтардың, сейфтердің 

(бұдан əрі – арнайы құрылғылар) құлыптарын, кілттерін арнайы кіру құрылғыларын 
пайдалана отырып, ауыстыруды жүзеге асырады;

2) қажет болғанда күзет қызметін (ғимараттар, үй-жайлар, ұйымның мүлкі) көрсететін 
ұйыммен жасалған шартты бұзып, күзету қызметін ұсынатын басқа заңды тұлғалармен 
шарт жасайды.

Уақытша əкімшілік уəкілетті органға уəкілетті органның тиісті бөлімшелерінің элек-
тронды құжаттарды сақтау мен ұйымның автоматтандырылған жүйесіне кіру рұқсаты 
үшін пайдаланатын кілттер мен парольді ауыстыру жөніндегі өтінішпен хабарласады.»;

16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Уақытша əкімшілік мынадай іс-қимылдарды орындайды:
1) ұйымды басқару жөніндегі функцияларды жүзеге асырады жəне ұйымның барлық 

құжаттарына қол қояды;
2) тағайындалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде:
банктің корреспонденттік шоттары бар банктерге жəне уəкілетті органға 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 
207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу 
қағидаларының (бұдан əрі – № 207 қағидалар) талаптарына сəйкес ресімделген 
қолтаңбалар мен мөр бедерінің (бар болса) үлгілері бар жаңа құжаттарды ұсынады;

ұйымның бухгалтерлік есеп деректерімен банктік шоттардағы (оның ішінде 
шетелдік банктердегі) қалдықтарды салыстырып тексереді жəне салыстырып тексеру 
қорытындысы бойынша акт жасайды;

уақытша əкімшілік жасамаған ұйымның мүлікті иелігінен шығару мəмілелерін 
тіркеуге, сондай-ақ ұйым кепіл ұстаушы болып табылатын мүліктен ауыртпалықты 
алуға тыйым салуды белгілеу мақсатында тіркеуші органдарды, тіркеушіні, орталық 
депозитарийді жəне қор биржасын уəкілетті органның ұйымды лицензиядан айыру жəне 
уақытша əкімшілікті тағайындау туралы шешімдері туралы хабардар етеді;

3) уəкілетті органның лицензиядан айыру жəне уақытша əкімшілікті тағайындау ту-
ралы шешімін Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімдік 
баспасөз басылымдарының кем дегенде екеуінде орыс жəне мемлекеттік тілдерінде 
хабарландыру жариялау арқылы ұйымның акционерлерін, кредиторларын жəне де-
биторларын хабардар етеді;

4) активтерге, міндеттемелерге (баланстық жəне баланстан тыс), ұйымның құжат-
тарына түгендеу жүргізеді, олардың сақталуын қамтамасыз етеді, Қағидалардың 

6-тарауында белгіленген тəртіп бойынша мүліктер мен құжаттарды қабылдау-өткізу 
актісі бойынша қабылдайды;

5) толық материалдық жауапкершілігі бар, оның ішінде бухгалтерлік есепті жүргізетін 
адамдардың жəне автоматтандырылған ақпараттық жүйеге рұқсаты бар адамдардың 
ұйымның қаржылық жəне өзге де есептілігін жасау бойынша аясын анықтайды;

6) ұйымның активтерін анықтайды;
7) ұйымның мүлкіне ауыртпалық қойған органдарға орындалған міндеттемелер 

бойынша ауыртпалықты алып тастау туралы өтінішхат береді;
8) қолма-қол ақшаны ұйымның банктік шотына одан əрі есепке алу үшін қолма-қол 

ақшаның инкассациясын ұйымдастырады;
9) уақытша əкімшілік жұмыс істеген кезеңде қызметкерлермен еңбек қатынастарын 

жалғастыру қажеттігі жоқ болса, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
қызметкерлермен еңбек шарттарын тоқтатады;

10) өз функциялары мен міндеттерін орындауды қамтамасыз ету үшін еңбек шарт-
тары, өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша адамдарды тартады;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес өтеулі қызмет 
көрсету шарттарын бұзады;

12) егер олардың іс-əрекеттерімен (əрекетсіздіктерімен) ұйымға зиян келтірілген 
болса, ұйымның атынан соттарға шағым түсіреді, оның ішінде ұйымның органдары 
мүшелерін, бас бухгалтерін жəне өзге тұлғаларын жауапкершілікке тартады;

13) өз функцияларын жүзеге асыру барысында үшінші тұлғалардың қылмыстық 
белгісі бар іс-əрекет жасағаны анықталса, құқық қорғау органдарына жəне уəкілетті 
органға ақпарат жібереді;

14) ұйымның мүлкі мен құжаттарын қабылдау-өткізу аяқталған соң уақытша əкімшілік 
тарату комиссиясына уақытша əкімшіліктің жұмысты орындау туралы есебін бекітуге 
уəкілетті органға ұсынады;

15) мерзімі өткен банктік қарыздар бойынша сыйақы есептеуді тоқтатады жəне 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес мерзімі өткен банктік 
қарыздар бойынша провизиялар құрады;

16) Қағидалардың 43-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне 
қол қойылғаннан кейін кредиторлармен жəне дебиторлармен жұмыс жүргізеді;

17) «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, ұйымда көзделген 
барлық қосымша төлемдер мен жеңілдіктердің күшін жояды.

17. Банктің уақытша əкімшілігі мынадай іс-қимылдарды орындайды:
1) тағайындалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 

депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымға уəкілетті органның 
лицензиядан айыру жəне уақытша əкімшілікті тағайындау туралы шешімін жібереді; 

2) тағайындалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұйымның шоттары 
ашылған шетелдік банктерге уəкілетті органның лицензиядан айыру жəне уақытша 
əкімшілікті тағайындау туралы шешімінің көшірмелерін жəне Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарға сəйкес нотариалды куəландырылған, аударылған жəне апо-
стильденген, қолтаңбалардың үлгілері бар құжаттарды жібереді;

3) лицензиядан айырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнi iшiнде Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 5770 тiркелген Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 176 қаулысымен бекiтiлген Банктiк опе-
рацияларды жүргiзуге берiлген лицензиядан айырылған банктiң активтерiн жəне 
мiндеттемелерiн бiр мезгiлде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргiзу 
ережесiнде белгiленген тəртiпте банктiң активтерiн жəне жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғалардың алдындағы мiндеттемелерiн бөлiгiмен не толық көлемде бiр мезгiлде 
басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргiзу туралы шешiм қабылдайды;

4) тағайындалған күнiнен бастап 30 (отыз) жұмыс күнiнен кеш емес мерзімде 
депозиттерге мiндеттi кепiлдiк берудi жүзеге асыратын ұйымға кепiлдiк берiлуі тиіс 
депозиттер туралы жəне депозиттерге мiндеттi кепiлдiк берудi жүзеге асыратын 
ұйыммен келiсiлген нысандар бойынша оларға есептелген сыйақы сомасы жөніндегі 
ақпаратты береді;

5) банкке келiп түсетiн ақшаның, оның iшiнде қарыз алушылардың бұрын берiлген 
кредиттер бойынша қайтарғанын, қарыздар бойынша сыйақы мен өзге де кiрiстердi, 
сондай-ақ тұрақсыздық айыптарын, өсiмпұлдар мен айыппұлдарды, банктiң аванстық 
төлемдерiнiң қайтарылуын, сондай-ақ банкке меншiк құқығында тиесiлi бағалы 
қағаздарды өтеуден болған қаражатты қоса алғанда, бұрын жасалған мəмiлелерден 
болған кiрiстердiң есепке жазылуын бақылайды;

6) «Мерзiмiнде төленбеген төлем құжаттары» шоттары бойынша картотекадан 
төлем құжаттарын қайтарады;

7) банктің клиенттеріне банктің сейфтік ұяшықтарында орналастырылған мүліктерін 
қайтарады;

8) № 207 қағидаларда айқындалған тəртіппен банк клиенттерінің ағымдағы шот-
тарын жабады;

9) банктің банк шоттарын салыстырып тексереді, шетелдік банктердегі жəне 
Қазақстан Республикасының банктеріндегі корреспонденттiк шоттардан ақшаны 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған корреспонденттiк шоттарға 
аударады жəне шетелдік банктердегі жəне Қазақстан Республикасының банктеріндегі 
корреспонденттiк шоттарды жабады;

10) егер Қазақстан Республикасының банк заңнамасында жəне Қазақстан 
Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында өзгеше 
белгіленбесе, ұйымда белгіленген тарифтер мен мөлшерлемелерге сəйкес ұйымның 
қызметі үшін ақы алады.»;

18-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиясынан айырылған күннен бастап 

10 (он) жұмыс күнi iшiнде Сақтандыру туралы заңның 54-1-бабында жəне Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14787 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 303 
қаулысымен бекітілген Сақтандыру портфелін беру қағидаларында жəне сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне ен-
ген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау 
немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерінде 
көзделген тəртiппен уəкiлеттi органмен келiсiлуге тиiс сақтандыру портфелiн табыстау 
туралы шешiм қабылдайды;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құжаттарын жəне мүлкін сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымынан уақытша əкімшіліктің басшысына (уақытша əкiмшісіне) 
қабылдау-өткізудің жиынтық актісіне қол қойған күннен бастап күнтiзбелiк 30 (отыз) 
күннен аспайтын мерзімде Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру шарттарының тiзiлiмiн ұсынады;»;

19-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Егер ұйымның басшылары жəне қызметкерлері немесе олардың тапсы-

руы бойынша əрекет ететін өзге адамдардың заңсыз əрекет жасауы немесе əрекет 
етпеуі арқылы уақытша əкімшілік оған жүктелген қызметтерді толық немесе ішінара 
жүзеге асыра алмайтын жағдайлар жасаса, уақытша əкімшілік кедергі ету туралы 
актіні жасайды.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Лицензиядан айырған жəне уақытша əкімшілікті тағайындаған күннен бастап 

ұйым Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген шығыстарға байланысты жағдайларды 
қоспағанда, қаржылық қызметті, оның ішінде бар шоттар бойынша операцияларды 
жүзеге асыруды тоқтатады.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Еңбекке ақы төлеу шығыстары ұйымның бар филиалдары мен өкілдіктерін 

ескере отырып, ұйым қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу шығындарын көздейді.
Еңбекке ақы төлеу бөлігіндегі шығыстар сметасын қалыптастыру кезінде есеп 

айырысулар жасалған еңбек шарттарына, ақылы қызмет көрсету шарттарына жəне 
жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарға негізделеді.

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу талаптарын өзгертуді уақытша əкімшілік 2015 
жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 46-бабына сəйкес 
жүзеге асырады.»;

29 жəне 31-тармақтар алып тасталсын;
35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Болжанбаған шығыстар уақытша əкімшіліктің кезек күттірмейтін қажеттіліктеріне 

жұмсалатын, Қағидалардың 25- тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) жəне 8) 
тармақшаларында көзделмеген, мөлшері банк үшін – 500 (бес жүз) айлық есептік 
көрсеткіштен жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін – республикалық 
бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген 200 (екі жүз) айлық есептік 
көрсеткіштен аспайтын жоспарланбаған шығындарын білдіреді.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Ревизия сақтау орындарындағы (кассалардағы, банкоматтардағы, қойма-

лардағы, жеке материалды жауапты тұлғалардағы (сейфтердегі жəне құндылықтарды 
сақтаудың басқа орындарындағы) барлық банкноталарды, монеталарды, қатаң есептегі 
бланктерді, өзге құндылықтарды жəне құжаттарды тексерумен жүргізіледі. Ревизияның 
нəтижелері актімен ресімделеді. 

Қолма-қол ақшаның жəне (немесе) құндылықтардың кем шығуы расталғанда ма-
териалды жауапты тұлға уақытша əкімшіліктің басшысына түсіндірме жазба ұсынады. 

Қолма-қол ақшаның кем шығуы жөніндегі бұзушылық фактісі анықталғанда матери-
алды жауапты тұлға ревизия нəтижелері бойынша акті ресімдеу күні құралған қолма-
қол ақшаның кем шығуын өтейді. 

Материалды жауапты тұлға қолма-қол ақшаның кем шығу сомасын өтей алмаған 
(өтеуден бас тартқан) жағдайда осы факті бойынша құжаттар құқық қорғау органда-
рына немесе сотқа тапсырылады.»;

43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Түгендеу нəтижелері бойынша уақытша əкімшілік ұйымның мүлкі мен 

құжаттарын түгендеу (салыстырып тексеру) нəтижелерін ескере отырып, оларды 
қабылдайды, ал ұйымның басшысы, бас бухгалтері жəне қызметкерлері тапсырады.

Ұйымның бұрынғы басшылығынан уақытша əкімшілік басшысына ұйымның 
құжаттары мен мүлкін қабылдап-өткізу 3 (үш) данада жасалатын қабылдап-өткізу 
актісімен ресімделеді. Бір қабылдап-өткізу актісі уəкілетті органға жіберіледі.

Ұйымның құжаттары мен мүлкін қабылдап-өткізу актісі ұйымның бұрынғы 
басшылығына актіні алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын қол қою 
мерзімімен жіберіледі.

Ұйымның бұрынғы басшылығы қабылдап-өткізу актісіне қол қоймаған жағдайда бұл 
туралы белгі қойылады жəне Қағидалардың 19 жəне 20-тармақтарына сəйкес кедергі 
ету туралы акті жасалады.»;

Қосымшаға сəйкес нысан бойынша Уақытша əкімшіліктің шығыстар сметасы осы 
қаулыға қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №72 қаулысына қосымша

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігін 
(уақытша əкiмшісін) тағайындау жəне оның өкілеттіктері қағидаларына қосымша

Нысан

 «Бекітілді»
Уақытша əкімшілік басшысы 

_______________________________
(қолы)

20___ жылғы «____» ____________ 

______________________________________________________________ 
ұйымның атауы

уақытша əкімшілігінің __________________ жылғы ______ айындағы 
шығыстарының сметасы 

№ Шығыстар баптарының атауы
Жоспарланған 
шығыстар сома-
сы (мың теңге)

1 2 3
1 Қызметкерлерге еңбекақы төлеу  
1.1 Уақытша əкімшілік басшысына жəне мүшелеріне, сондай-

ақ еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін ұйымның 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу

 

1.1.1 Лауазымдық еңбекақы  
1.1.2 Табыс салығы  
1.1.3 Міндетті зейнетақы жарналары  
1.2 Өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет 

көрсететін тұлғаларға еңбекақы төлеу
 

2 Бюджетке аударымдар  
2.1 Салықтар  
2.2 Төлемдер  
2.3 Өзге де салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер 
 

3 Əкімшілік шығыстар  
3.1 Қызметтік жəне шаруашылық қажеттікке арналған көлікті 

жалдау қызметтері
 

3.2 Байланыс қызметтері (телекоммуникация шығыстары, 
телефон, телеграф пайдаланғаны үшін абоненттік төлем, 
қалааралық жəне халықаралық сөйлесу, почта жəне 
анықтама қызметтерінің қызмет көрсету шығыстары)

 

3.3 Үйлер мен ғимараттарды (меншікті жəне кепілге қойылған 
мүлікті) күзету жəне сигнализация қызметтері

 

3.4 Көлікті күзету қызметі  
3.5 Көліктерге арналған тұрақтар ұсыну қызметі  
3.6 Көлік тіркеу қызметі  
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3.7 Көлікті техникалық бақылаудан өткізу қызметі  
3.8 Көлікті сақтандыру қызметі  
3.9 Коммуналдық қызметтер  
3.10 Мердігерлік тəсілмен жүзеге асырылатын негізгі құрал-

жабдықтарды жəне тауар-материалдық құндылықтарды 
ағымдағы жөндеу, техникалық сервистік қызмет көрсету 
(тексеру), демонтаж жұмыстары

 

3.11 Үй-жайды жалдау  
3.12 Тіркеу органдарында жылжымайтын мүлікті жəне тиісті 

құжаттаманы тіркеу қызметі
 

3.13 Мүлікті бағалау қызметі  
3.14 Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қызметі  
3.15 Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау қызметі  
3.16 Сантехникалық жұмыстар  
3.17 Мүлікті сақтау қызметі  
3.18 Құжаттарды нотариалды куəландыру жəне аппостильдеу 

қызметі 
 

3.19 Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметі  
3.20 Сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу қызметі  
3.21 Инкассациялау қызметі  
3.22 Сараптама өткізу қызметі  
3.23 Бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету  
3.24 Құжаттарды аудару қызметі  
3.25 Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе көшіру  
3.26 Бағалы қағаздарды тіркеуші қызметі  
3.27 Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу қызметі  
3.28 Банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашпай жүзеге 

асырылған ақша аударымы жəне төлемі бойынша қызмет
 

3.29 Жеке сот орындаушыларының қызметі
3.30 Қызметкерлер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кез-

де оларды жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 
қызметі

3.31 Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар
4 Тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстары  
4.1 Офистік жабдықты жұмыс күйінде ұстауға арналған 

шығыстар
 

4.2 Көлік құралдарын ұстауға арналған шығыстар  
4.3 Үй-жайларды ұстауға арналған шығыстар  
4.4 Қағаз жəне бланк өнімдер сатып алуға арналған шығыстар  
4.5. Кеңсе тауарларын сатып алуға арналған шығыстар  
4.6 Жанар-жағар май материалдарын сатып алуға арналған 

шығыстар
 

5 Іссапар шығыстары  
6 Жаңылыс нұсқау бойынша келіп түскен ақшаны қайтару 

шығыстары
 

7 Банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке 
(банктерге) бір мезгілде беру бойынша операцияларды 
жүргізуге арналған банк шығыстары

 

8 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық көлемде 
сақтандыру портфелін басқа сақтандыру ұйымына беру 
бойынша шығыстары

 

9 Кездейсоқ шығыстар  
Айына жиынтығы   

Бас бухгалтер _______________________________ ______
                         (тегі, аты, əкесінің аты) (ол бар болса) (қолы)
Орындаушы _________________________________ ______
                        (тегі, аты, əкесінің аты) (ол бар болса) (қолы)
Телефон нөмірі ___________________________

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16959 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір                 №75           Алматы қаласы 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және 
сақтандыру тобының қаржылық жағдайының 

нашарлауына ықпал ететін өзге де факторларды белгілеу, 
сондай-ақ Ертерек ден қою шараларын қолдану 

қағидаларын және Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 

жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды 
анықтау әдістемесін бекіту туралы

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 53-бабы 1-тармағының 1) жəне 2) 
тармақшаларында көрсетілген факторларды қоспағанда, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін мынадай 
өзге де факторлар белгі ленсін:

1) сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып сақтандыру резервтерінің 
жалпы сомасын өтеу үшін активтердің жеткіліксіз болуы;

2) талап етілетін капитал сомасының валюталық тəуекелді өтеу үшін жеткілікті 
болуы;

3) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «В-» жəне одан төмен 
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердегі жəне осы банктердің үлестес 
тұлғаларындағы бағалы қағаздарға («керi РЕПО» операцияларын ескере отырып), 
салымдарға жəне ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жалпы 
жиынтық орналастырудың ұлғаюы;

4) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «В-» жəне одан төмен 
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бір екінші деңгейдегі банктегі жəне осы банктің үлестес 
тұлғаларындағы бағалы қағаздарға («керi РЕПО» операцияларын ескере отырып), 
салымдарға жəне ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық 
орналастырудың ұлғаюы;

5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығынды қызметі; 
6) қайта сақтандырушының үлесін ескермегендегі аралас коэффициенттің ұлғаюы;
7) жалпы жəне əкімшілік шығыстар, сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық 

сыйақы төлеу шығыстары жəне өзге шығыстар сомасының сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шартын бұзуға байланысты шығыстар сомасына азайтылған сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы кірістерінің сомасына арақатынасының асуы;

8) сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша мерзімі өткен дебиторлық 
берешектің жалпы сомасының (құнсыздануға резервтерді шегергенде) қайта 
сақтандыру активтерін шегергендегі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 
сомасына арақатынасының асуы.

2. Заңның 53-бабы 2-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген фактор-
ларды қоспағанда, сақтандыру тобының қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал 
ететін мынадай өзге де факторлар белгіленсін:

1) сақтандыру тобы қатысушысының (қатысушыларының) баланс бойынша меншікті 
капиталының олардың баланс бойынша жарғылық капиталының мөлшерінен төмен 
төмендеуі;

2) сақтандыру тобы қатысушыларының арасында мəмілелер көлемінің асуы.
3. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Ертерек ден қою шараларын қолдану қағидалары; 
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

(сақтандыру тобының) қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды 
анықтау əдістемесі бекітілсін.

4. Мыналардың:
1) «Ертерек ден қою шараларын қолдану қағидаларын жəне сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық жағдайының нашарла-
уына ықпал ететін факторларды айқындау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 233 
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8804 
болып тіркелген, 2013 жылғы 14 қарашада «Заң газеті» газетінде № 171 (2372) 
жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтан-
дыру қызметін реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 127 
қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14277 
болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін сақтандыру 
қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 
21-тармағының күші жойылды деп танылсын. 

5. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департа-
ментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 6-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

6. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

8. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтіз белік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №75 қаулысына 1-қосымша

Ертерек ден қою шараларын қолдану қағидалары 

1. Осы Ертерек ден қою шараларын қолдану қағидалары (бұдан əрі – Қағида-
лар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарына (сақтандыру топтарына) ертерек ден қою шараларын қолдану 
тəртібін айқындайды.

2. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды жəне қадағалауды 
жүзеге асыратын уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарына (сақтандыру топтарына) олардың қаржылық жағдайының 
нашарлауына əсер ететін факторлар анықталған кезде ертерек ден қою шараларын 
қолданады.

3. Уəкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) 
қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау үшін:

1) ай сайынғы негізде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының; 
2) тоқсан сайынғы негізде сақтандыру тобының есептілігі деректерінің негізінде 

қызметіне талдау жасайды.
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 

жағдайының нашарлауына əсер ететін факторлар анықталған жағдайда, уəкілетті 
орган Заңның 53-бабының 3 жəне 4-тармақтарында көзделген талаптарды жібереді.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) оның акционерлері, 
сақтандыру холдингі жəне (немесе) оның ірі қатысушылары көрсетілген талапты 
алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық орнықтылығын арттыру, 
оның қаржылық жағдайының нашарлауын жəне сақтандыру қызметіне байланысты 
тəуекелдердің өсуін болдырмау бойынша ертерек ден қою шаралары көзделетін іс-
шаралар жоспарын (бұдан əрі – іс-шаралар жоспары) əзірлейді жəне уəкілетті органға 
ұсынады, онда мыналар қамтылады:

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін фактордың толық талдауы;

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін фактордың ай сайынғы негізде сандық 
көрсеткіштерге жетуді талап ететін болжамы, осындай болжамның негіздемесі жəне 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қызметіне тигізетін 
жағымсыз əсері; 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық жағ-
дайының нашарлауына əсер ететін факторды жақсарту, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының (сақтандыру тобының) қызметі үшін қауіп төндірмейтін (қосымша тəуекел-
дер) деңгейге дейін жеткізу шаралары;

əрбір тармағы бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу мерзімдері;
іс-шаралар жоспарын орындауға жауапты лауазымды тұлғалар тізбесі (іс-шаралар 

жоспарының əрбір тармағы бойынша орындауға жауапты лауазымды тұлғаларды 
көрсете отырып).

Егер іс-шараларда ақша алу көзделсе, олардың болжамды мөлшерін жəне алы-
натын көздерін көрсету қажет.

Уəкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) оның 
акционерлері, сақтандыру холдингі жəне (немесе) оның ірі қатысушылары ұсынған 
күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде іс-шаралар жоспарын алдын ала қарастырады.

Уəкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) оның 
акционерлері, сақтандыру холдингі жəне (немесе) оның ірі қатысушылары қарастыруға 
ұсынған іс-шаралар жоспарымен келіспеген жағдайда, уəкілетті орган ол бойынша 
жазбаша ескертулер жібереді не іс-шаралар жоспарын пысықтау мақсатында оны 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жəне (немесе) оның акционерлерімен, 
сақтандыру холдингімен жəне (немесе) оның ірі қатысушыларымен бірлесіп 
талқылайды. Бұл ретте сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) оның 
акционерлері, сақтандыру холдингі жəне (немесе) оның ірі қатысушылары уəкілетті 
органның ескертулерін жою үшін іс-шаралар жоспарын түзетеді немесе ондай ескер-
тулермен келіспеген жағдайда өздерінің негіздемелерін береді.

Уəкілетті орган ұсынылған не уəкілетті органның ескертулерімен келіспеу 
негіздемелерін алған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде пысықталған іс-шаралар 
жоспарын мақұлдайды не мақұлдаусыз қалдырады.

Уəкілетті орган ұсынылған іс-шаралар жоспарын мақұлдаған жағдайда сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) оның акционерлері, сақтандыру холдингі жəне 
(немесе) оның ірі қатысушылары оны іске асыруға кіріседі жəне іс-шаралар жоспарында 
белгіленген мерзімде уəкілетті органға іс-шаралардың орындалуы туралы есеп береді.

Ұсынылған іс-шаралар жоспары мақұлданбаған жағдайда уəкілетті орган:
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына жəне (немесе) оның акционерлеріне 

Заңның 53-бабы 3-тармағының төртінші бөлігінде көзделген талаптарды қою арқылы;
сақтандыру холдингіне жəне (немесе) оның ірі қатысушыларына Заңның 53-бабы 

4-тармағының төртінші бөлігінде көзделген талаптарды қою арқылы бір немесе бірнеше 
ертерек ден қою шараларын қолданады.

5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды өздігінен анықтаған жағдайда, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) оның акционерлері, сақтандыру 
холдингі жəне (немесе) оның ірі қатысушылары көрсетілген факторлар анықталған 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға Қағидалардың 4-тармағының 
екінші бөлігінде көзделген іс-шаралар жоспарын ұсынады.

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлау-
ына əсер ететін факторлар анықталған жағдайда, оларға қатысты жазбаша келісім 
немесе пруденциалдық нормативтерді жəне басқа да сақталуы міндетті нормалар 
мен лимиттерді бұзумен байланысты қолданылған жазбаша келісім немесе жазбаша 
ұйғарым шеңберінде ұсынылған іс-шаралар жоспары, сақтандырудың барлық сынып-
тары бойынша лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, консер вациялау, акцияларын 
мəжбүрлеп сатып алу түріндегі санкциялар қолданылып отырған сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары бойынша, сондай-ақ уəкілетті органға сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды не таратуды жүргiзуге рұқсат 
алуға өтiнiшхат берілген жағдайда іс-шаралар жоспарын ұсыну талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №75 қаулысына 2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау əдістемесі

1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау əдістемесі «Сақтандыру 
қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді.

2. Қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін факторлар:
1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қатысты – Заңның 53-бабы 

1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында, сондай-ақ осы қаулының 1-тармағында;
2) сақтандыру тобына қатысты – Заңның 53-бабы 2-тармағының 1) жəне 2) 

тармақшаларында, сондай-ақ осы қаулының 2-тармағында айқындалған. 
3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауына 

əсер ететін факторларды анықтау мынадай əдістеме бойынша жүзеге асырылады:
1) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген «Сақтан-
дыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық норма-
тивтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік 
мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйым-
дарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орында-
луы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе 
сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акция-
ларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру 
холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының 
тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең 
төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық 
капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 
қаулысымен (бұдан əрі - № 304 қаулы) белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының 
жеткіліктілігі нормативінің ең төмен мəнінен асатын деңгейден төмен 0,1 тармаққа 
төмендеуі;

2) өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулымен 
белгіленген өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің ең төмен мəнінен 
асатын деңгейден төмен 0,1 тармаққа төмендеуі;

3) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» жəне одан 
жоғары ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе № 304 қаулыға сəйкес танылатын 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар жəне ол 
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында қайта сақтандырушының қайта 
сақтандырудың барлық талаптарын (оның ішінде қайта сақтандырушы қабылдаған 
сақтандыру сыйлықақысының, қайта сақтандыру шарты бойынша міндеттемелердің, 
жауапкершілік лимитінің мөлшерлерін) көрсете отырып қайта сақтандыруға 
тəуекелдер (акцепті) қабылдағанын растайтын қайта сақтандыру шарты бар Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-қайта сақтандырушының сақтандыру резервтеріндегі 
үлесін шегергендегі сақтандыру резервтерінің жалпы сомасының сапасы мен өтімділігі 
бойынша жіктелуі ескеріле отырып, № 304 қаулыға сəйкес есептелген активтердің 
құнынан асуы.

Осы факторды есептеу мақсатында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уəкілетті 
органның сұратуы бойынша қайта сақтандыру шарттарының көшірмелерін ұсынады;

4) қатарынан 3 (үш) ай ішінде есепті күні валюталық тəуекелді өтеу үшін талап 
етілетін капитал сомасының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін 
есептеу кезінде пайдаланылатын төлем қабілеттілігінің нақты маржасының мəні мен 
төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері мəнінің арасындағы айырмасынан мы-
надай формула бойынша айқындалатын асып кетуі:

2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап:

Əрбір шетел валютасы бойынша валюталық тəуекелдің орнын толтыру үшін талап 
етілетін капитал мынадай формула бойынша айқындалады: 

,
мұнда:
CREi – i-шетел валютасы бойынша валюталық тəуекелдің орнын толтыру үшін 

талап етілетін капитал;
А – есепті күні сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жиынтық активтері;
L - есепті күні баланс бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жиынтық 

міндеттемелері;
ai – есепті күні i-шетел валютасында активтер сомасы;
li - есепті күні i-шетел валютасында баланс бойынша міндеттемелер сомасы;
5) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 

белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен мəнінен 
асатын деңгейден 0,2 тармаққа төмен болған кезде бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескергенде), Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бо-
йынша «B-» жəне одан төмен ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердегі 
салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жəне осы 
банктердің үлестес тұлғаларына жалпы жиынтық орналастырудың меншікті капитал-
дан 30 (отыз) пайыз мəнінен асуы;

6) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 
белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен мəнінен 
асатын деңгейден 0,2 тармаққа төмен болған кезде бағалы қағаздарға («кері РЕПО» 
операцияларын ескергенде), Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бой-
ынша «B-» жəне одан төмен ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші деңгейдегі бір банктегі 
салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жəне осы 
банктердің үлестес тұлғаларына жалпы жиынтық орналастырудың меншікті капитал-
дан 10 (он) пайыз мəнінен асуы;

7) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 
белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен 
мəнінен асатын деңгейден:

2020 жылғы 1 қаңтарға дейін - 0,2 тармаққа;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,5 тармаққа төмен болған кезде соңғы 12 (он 

екі) айдың қорытындысы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шы-
ғынды қызметі.

Осы тармақшаның талабы аяқталған қаржы жылының қорытындысы бойынша 
бизнес-жоспарда айқындалған мерзім өткенге дейін сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының кіріс алған жағдайын қоспағанда, «жалпы сақтандыру» саласында 3 (үш) 
жылдан кем қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына, «өмірді 
сақтандыру» саласында 5 (бес) жылдан кем қызметті жүзеге асыратын сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымына қолданылмайды;

8) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 
белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен 
мəнінен асатын деңгейден:

2020 жылғы 1 қаңтарға дейін - 0,2 тармаққа;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,5 тармаққа төмен болған кезде қайта сақтан-

дырушының үлесін ескермегенде аралас коэффициент мəнінің 100 (жүз) па йыздан 
астам асуы.

«Ауырған жағдайдан сақтандыру» сыныбы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының 
үлесі есепті күні қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 
сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінде 80 (сексен) пайыздан астам бола-
тын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін осы фактор бойынша шекті мəні 
120 (бір жүз жиырма) пайызды құрайды;

9) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 
белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен 
мəнінен асатын деңгейден: 

2020 жылғы 1 қаңтарға дейін - 0,2 тармаққа;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,5 тармаққа төмен болған кезде соңғы 

12 (он екі) айда жалпы жəне əкімшілік шығыстар, сақтандыру қызметі бойынша 
комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар жəне Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 болып тіркелген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысымен 
бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы 
қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсынуы 
қағидаларына 5-қосымшаның 41-жолының кодында көзделген өзге шығыстар 
сомасының соңғы 12 (он екі) айда сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзуға бай-
ланысты шығыстар сомасына азайтылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
шығыстар сомасына арақатынасының 50 (елу) пайыз мəнінен асуы;

10) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 
белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен мəнінен 
асатын деңгейден: 

2020 жылғы 1 қаңтарға дейін - 0,2 тармаққа;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,5 тармаққа төмен болған кезде сақтандыру жəне 

қайта сақтандыру шарттары бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешегінің (қайта 
сақтандырушылардан, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) жəне делдалдар-
дан алынуға тиіс соманың) (құнсыздануға резервтерді шегергенде) қайта сақтандыру 
активтерін шегергендегі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасына 
арақатынасының 5 (бес) пайыз мəнінен асуы.

4. Сақтандыру тобының қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін фактор-
ларды анықтау мынадай əдістеме бойынша жүзеге асырылады:

1) төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі мəнінің № 304 қаулыда 
белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің ең төмен мəнінен 
асатын деңгейден 0,1 тармаққа төмендеуі;

2) есепті тоқсанның қорытындысы бойынша сақтандыру тобы қатысушысының 
(қатысушыларының) балансы бойынша меншікті капиталдың олардың баланс бойынша 
жарғылық капиталының мөлшерінен төмен болып төмендеуі;

3) сақтандыру тобының қатысушылары арасындағы мəмілелер көлемінің 
сақтандыру тобының төлем қабілеттілігінің нақты маржасынан 10 (он) пайызға асуы;

4) сақтандыру тобының қатысушылары болып табылатын қаржы ұйымдарына 
қатысты ертерек ден қою шараларын жүйелі түрде (қатарынан 6 (алты) ай ішінде 3 
(үш) жəне одан да көп рет) қолдану.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
28 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16944 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір            №76              Алматы қаласы 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған тәуекелдерді 

басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 
қағидаларын бекіту туралы 

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі жəне «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау 
жүйесін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесін 

қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 240 қаулысының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8816 болып тіркелген, 2013 жылғы 13 
желтоқсанда «Заң газеті» газетінде № 188 (2389) жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 168 қаулысымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9796 болып тіркелген, 
2014 жылғы 12 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 19-тармағының күші жойылды деп танылсын.

3. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департа-
ментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №76 қаулысымен бекітілген 

 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 
қалыптастыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 
қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» (бұдан əрі 
- Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) 2003 жылғы 2 шілдедегі жəне «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» (бұдан əрі - Зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заң) 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əзірленді жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан əрі 
- Қор) жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (бұдан əрі - ЕЖЗҚ) тəуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тəртібін айқындайды.

2. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның Директорлар кеңесі жəне басқармасы тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі бақылау жүйесінің Қағидаларға сəйкестігін қамтамасыз етеді жəне 
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелерінің жəне қызметкерлерінің 
тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылауды жүзеге асыру саласында өздеріне жүктелген 
міндеттерді орындауына жағдай жасайды.

3. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) бедел тəуекелі - қоғамның жағымсыз пікірі немесе Қорға немесе ЕЖЗҚ-ға деген 

сенімнің төмендеуі салдарынан шығыстардың (шығындардың) пайда болу тəуекелі;
2) корпоративтік басқару - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз етуге, оның акционерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған 
жəне акционерге Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметіне тиімді бақылау мен монито-
ринг жүргізуге мүмкіндік беретін, акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар 
кеңесінің, басқарманың жəне өзге де органдары арасындағы өзара қарым-қатынастар 
кешені болып табылатын Қорды немесе ЕЖЗҚ-ны стратегиялық жəне тактикалық 
басқару жүйесі;

3) мүдделер қайшылығын басқару - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның лауазымды 
тұлғасының немесе қызметкерінің мүдделері олардың шешімдер қабылдауының жəне 
міндеттер атқаруының əділдігіне жəне тəуелсіздігіне əсер етуі, сондай-ақ олардың Қор 
немесе ЕЖЗҚ салымшыларының (зейнетақы төлемдерін алушыларының) жəне (неме-
се) Қор немесе ЕЖЗҚ акционерінің мүдделерінде əрекет жасау міндеттемесіне қайшы 
келуі мүмкін жағдайларына жол бермеу тетіктерін құру;

4) операциялық тəуекел - ішкі процестерді жүзеге асыру барысында қызметкерлер 
тарапынан, ақпараттық технологиялар мен жүйелердің жұмыс істеуі барысында жол 
берілген кемшіліктердің немесе қателіктердің нəтижесінде, сондай-ақ сыртқы оқиғалар 
салдарынан шығыстардың (шығындардың) пайда болу тəуекелі, оған:

жауапкершілікті бөлуді, есеп беру жəне басқару құрылымын қоса алғанда, Қордың 
немесе ЕЖЗҚ-ның анық емес жəне тиімсіз ұйымдық құрылымына;

ақпараттық технологиялар саласындағы тиімсіз стратегияларға, саясатқа жəне (не-
месе) стандарттарға, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланудағы кемшіліктерге;

толық емес не месе шындыққа сай келмейтін ақпаратқа не ақпаратты тиісінше 
пайдаланбауға;

қызметкерлерді тиімді басқармауға жəне (немесе) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның 
білікті емес штатына;

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қыз метін жүзеге асыру процесінің құрылу тиімділігі 
жеткіліксіз не ішкі қағидаларды сақтауды бақылаудың нашар болуына;

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметіне сыртқы ықпал етудің күтпеген немесе 
бақыланбайтын факторларына;

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметін реттейтін ішкі құжаттарында кемшіліктердің 
немесе қателердің болуына;

Қор немесе ЕЖЗҚ басшылығының жəне қызметкерлерінің клиенттік базасының 
тарылуына, клиенттердің жəне (немесе) қарсы əріптестердің Қорға немесе ЕЖЗҚ-ға 
деген сенімсіздігіне немесе теріс қабылдауына əкелген кəсіби емес іс-қимылдарына 
байланысты тəуекелдер кіреді;

5) тəуекелдерді басқару жүйесі - өзара байланысты элементтердің жиынтығы: 
акционер үшін қолайлы тəуекел деңгейі шеңберіндегі іске асырылған жəне əлеуетті 
тəуекелдерді басқару бойынша бірыңғай үдеріске біріккен жəне тəуекелдерді басқару 
жөніндегі мақсаттар мен міндеттерге жетуге бағытталған рəсімдер, əдістемелер, 
ақпараттық жүйелер. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның іске асырылған жəне əлеуетті 
тəуекелдерін анықтау жəне басқару процесіне бекітілген құзырет жəне жауапкершілік 
шегінде директорлар кеңесі, басқарма, құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен 
қызметкерлері қатысады;

6) уəкілетті орган - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
7) форс-мажор жағдайлары - дүлей күш жағдайлары (алдын ала болжай алмай-

тын табиғи құбылыстар, əскери іс-қимылдар, су тасқыны, жер сілкінісі, шектемелер, 
ереуілдер, террорлық актілер жəне осыған ұқсас басқа оқиғалар); 

8) ішкі бақылау жүйесі - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын, 
Қордың саясатын, сондай-ақ Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның саясатын, ішкі қағидаларын 
сақтауға, Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның шығындар тəуекелін немесе бедел тəуекелін 
төмендетуге ықпал ететін қаржылық жəне басқарушылық есептілігінің дəйектілігін 
қолдаудың ұзақ мерзімді мақсаттарын іске асыруын қамтамасыз ететін ішкі бақылаудың 
саясатының, процестері мен рəсімдерінің жиынтығы;

9) ішкі құжаттар - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның, олардың органдары, құрылымдық 
бөлімшелері, филиалдары, өкілдіктері, қызметкерлері қызметінің талаптарын жəне 
тəртібін реттейтін құжаттар.

4. Қор, ЕЖЗҚ жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей 
уəкілетті органға Қағидалардың 1 жəне 2-қосымшаларына сəйкес нысандар бойын-
ша тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау 
жөніндегі есепті ұсынады.

2-тарау. Тəуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру тəртібі
 5. Қорда немесе ЕЖЗҚ-да тəуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру Қор жəне 

ЕЖЗҚ қызметінің корпоративтік басқару, ақпараттық жүйелердің жəне басқару ақпарат 
жүйесінің жұмыс істеуі бойынша талаптарға сəйкес келу мақсатында жүзеге асырылады.

6. Тəуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру міндеттері:
1) тəуекелдерді жəне қауіптерді уақтылы анықтау;
2) тəуекелдер көрсеткіштерінің ең жоғары жол берілетін мəндерін бағалаудың 

сапасын арттыру;
3) тəуекелдерді бақылаудың балама тетіктерін дамыту;
4) тəуекелдерді барынша азайту жəне басқару бойынша уақтылы шараларды 

қабылдауды қамтамасыз ету;
5) тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшені қоса алғанда, Қордың немесе ЕЖЗҚ-

ның жекелеген құрылымдық бөлімшелерін тəуекелдерге мониторинг жүргізу жəне 
бағалау процесіне тарту, сондай-ақ Қор немесе ЕЖЗҚ қызметкерлерінің тəуекелдерді 
басқару саласындағы жауапкершілігін арттыру болып табылады.

7. Қордың тəуекелдерді басқару жүйесі мынадай негізгі элементтерден тұрады: 
тəуекелді сəйкестендіру, тəуекелді өлшеу, тəуекелді бағалау, тəуекелді бақылау жəне 
тəуекел мониторингі жəне Қор қызметінің мынадай бағыттарын қамтиды:

1) салымшыларды (зейнетақы төлемдерін алушыларды) тарту жəне зейнетақы 
жинақтарының есебін жүргізу процесін ұйымдастыру, жүргізу мен басқару;

2) Қордың қызметі барысында пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық 
қамтамасыз етудің аудиті;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау 
бойынша ішкі құжаттарға қойылатын талаптарға сəйкес ішкі құжаттарды əзірлеу 
жəне бекіту;

4) салымшылармен (зейнетақы төлемдерін алушылармен) жұмысты ұйымдастыру 
тəртібін белгілеу жəне олардың зейнетақы жинақтарын есепке алу, оған мыналар кіреді:

есептің дəйектілігін жəне жеке зейнетақы шоттарының уақтылы ашылуын жəне 
салымшылардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жеке зейнетақы шоттарына 
қаражаттың түсуін, зейнетақы жинақтарын төленуін жəне аударылуын қамтамасыз 
ететін рəсімдер;

салымшылар (зейнетақы төлемдерін алушылар) шағымдарының жəне өтініштерінің 
белгіленген мерзімде мəні бойынша қаралуына кепілдік беретін рəсімдер;

салымшылардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) зейнетақы жинақтарын 
аударудың жəне төлеудің уақтылы жүзеге асырылуына кепілдік беретін рəсімдер;

салымшыларға (зейнетақы төлемдерін алушыларға), сондай-ақ Қормен зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы шартын жасауға ниеттенген адамдарға жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі жəне зейнетақы активтерін инвестициялық басқару 
жөніндегі қызмет мəселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер көрсету 
бойынша рəсімдер;

зейнетақы жəне меншікті активтерді есепке алудың Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру жəне бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 
заңнамасының талаптарына сəйкес келуін қамтамасыз ететін рəсімдер;

комиссиялық сыйақының дұрыс есептелуін тексеруді жүзеге асыру тəртібі;
Қорда салымшылармен (зейнетақы төлемдерін алушылармен) зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы шарттарды жасау жөніндегі қызметтің ұйымдастырылуын 
бақылау рəсімдері;

салымшыларға (зейнетақы төлемдерін алушыларға), сондай-ақ Қормен зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы шартын жасауға ниеттенген адамдарға жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі мəселелері бойынша консультациялық қызметтер 
көрсету жөніндегі функциялары жүктелген Қор қызметкерлерінің қызметін бақылау 
рəсімдері;

5) Қорды басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымын құру;
6) Қордың уəкілетті органмен өзара əрекеттесуі;
7) зейнетақы активтері мен жинақтары жөніндегі ақпаратты жинау, енгізу, сақтау 

жəне тарату;
8) тəуекелдердің жол беріген мөлшеріне лимиттер белгілеу.
Қордың тəуекелдерді басқару жүйесі Қағидалардың 4-қосымшасына сəйкес ақпарат 

алмасу жүйесін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Қағидалардың 
5-қосымшасына сəйкес тəуекелдерді басқару жүйесіне қолдау көрсету үшін пайдаланы-
латын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды қамтиды.

ЕЖЗҚ тəуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру барысында осы тармақтың 1), 
2), 3), 4), 7) тармақшаларын жəне екінші бөлігін басшылыққа алады.

8. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесінің функ-
циялары мыналар болып табылады:

1) тəуекелдерді басқару жүйесін əзірлеу, енгізу жəне үнемі дамыту;
2) тəуекелдер деңгейін, оның ішінде басқа құрылымдық бөлімшелерден алынатын 

ақпарат негізінде мониторинг жүргізу жəне бағалау;
3) тəуекелдердің жол берілген мөлшеріне лимиттер белгілеу бойынша ұсыныстар 

əзірлеу;
4) тəуекелдерді төмендету жəне бақылау жөніндегі жоспарлар əзірлеу;
5) тəуекелдерді басқару бойынша есептілік пен өзге ақпаратты қалыптастыру жəне 

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесіне жəне басқармасына ұсыну;
6) тəуекелдерді басқару бойынша Қордың саясатында жəне Қордың немесе ЕЖЗҚ-

ның басқа ішкі құжаттарында айқындалған функциялар.
9. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесі Қор немесе 

ЕЖЗҚ қызметкерлерінің қызметін теріс пайдалануға, құқыққа қарсы əрекеттеріне жол 
берген жағдайлар жəне Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
жəне бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын бұзуына жəне (немесе) Қордың неме-
се ЕЖЗҚ-ның тəуекелдің жол берілген деңгейін бұзуына əкеп соққан өзге де жағдайлар 
туралы Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесіне дереу хабардар етеді.

10. Тəуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығын жəне тиімділігін бағалауды ішкі 
аудит қызметі ішкі аудиттің жылдық жоспарына сəйкес жүргізеді.

3-тарау. Ішкі бақылауды ұйымдастыру тəртібі
11. Қорда немесе ЕЖЗҚ-да ішкі бақылау жүйесі:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операциялық жəне қаржылық қызметін қамтамасыз ету;
2) зейнетақы жинақтарын жəне төлемдерді жеке есепке алуды жүргізудің 

сенімділігін, толықтығын жəне уақтылы жасалуын қамтамасыз ету;
3) зейнетақымен қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының, Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның iшкi құжаттарының талап-
тарын сақтау үшін құрылады.

12. Қорда немесе ЕЖЗҚ-да ішкі бақылау жүйесі өзара байланысты бес элемент-
тен тұрады:

1) басқарушылық бақылау;
2) тəуекелді анықтау жəне бағалау;
3) өкілеттіктерді бақылауды жəне бөлуді жүзеге асыру;
4) ақпарат жəне өзара іс-əрекет;
5) мониторинг жүргізу жəне кемшіліктерді түзету.
13. Қорда немесе ЕЖЗҚ-да ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуі мынадай үш 

кезеңнен үздіксіз кезекпен өту қағидаты бойынша болады:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарына рəсімдерді қосу арқылы ішкі бақылау 

жүйесін қалыптастыру (тиімділікті бағалау нəтижелерін ескере отырып);
2) жұмыста Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында айқындалған ішкі бақылау 

жүйесінің рəсімдерін пайдалану;
3) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізу.

14. Ішкі бақылау жүйесін жетілдіру мақсатында салымшыларға (зейнетақы 
төлемдерiн алушыларға) сапалы қызмет көрсету үшін сапа менеджменті жүйелерінің 
қағидаттары мен талаптарын пайдалану көзделеді.

15. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі бақылау жүйесіне:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесіне жəне басқармасына 

операциялық қызметтің жоспарлы көрсеткіштерін қоса бере отырып, Қордың немесе 
ЕЖЗҚ-ның операциялық (ағымдағы) қызметінің нəтижелері туралы есептерді беру 
арқылы Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетуін тексеру;

2) құрылымдық бөлімше басшысының жоспарлы көрсеткіштерден ауытқулардың 
болуына жүргізген мониторингті жəне осындай ауытқулардың себептерін анықтауды 
қамтитын бөлімше қызметінің нəтижелерін тұрақты бақылауы;

3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басшы қызметкерлерінің жоспарлы көрсеткіштерден 
ауытқуларды жəне жоспарлы көрсеткіштердің орындалмау себептерін көрсетуді 
қамтитын құрылымдық бөлімшелер қызметінің нəтижелері туралы Қордың немесе 
ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелері басшыларының стандартты есептерін тексеруі;

4) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның материалдық активтеріне қол жетімділікті шектеу;
5) анықталған сəйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шараларды іске асыру;
6) міндетті авторизацияны талап ететін операциялар тізбесіне қойылатын талап-

тарды белгілеу;
7) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметіне байланысты операцияларды жасау та-

лаптарын жəне тəуекелдерді басқару модельдерін қолдану нəтижелерін тексеру;
8) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның есебінде жəне есептілігінде жүргізілген операциялардың 

уақтылы, дұрыс, толық жəне нақты көрсетілуін тексеру;
9) қызметтерді қылмыстық мақсаттарда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру мақсаттарында пайдала-
нуды болдырмау кіреді.

16. Ішкі аудит жүйесі Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тиімді қызметін қамтамасыз 
ету жəне оны жақсарту бойынша пəрменді ұсынымдар беру мақсатында олардың 
қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау жəне тəуекелдерді басқару 
жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін тексеру жəне объективті бағалау үшін Қор неме-
се ЕЖЗҚ қабылдаған ұйымдастыру, саясат, рəсімдер мен əдістер жүйесін білдіреді.

Қорда немесе ЕЖЗҚ-да ішкі аудит жүйесі Қағидаларға, акционерлік қоғамдар ту-
ралы, зейнетақымен қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, сондай-ақ ішкі аудиттің халықаралық кəсіптік стан-
дарттарына сəйкес құрылады.

17. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметі директорлар кеңесінің ішкі бақылау 
жүйесінің жай-күйін объективті бағалау мен оларды жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды 
беру жолымен ішкі бақылаудың бара-бар жүйесінің болуын жəне қызмет істеуін 
қамтамасыз ету функцияларын жүзеге асыру кезінде туындайтын міндеттерді шешу 
мақсатында құрылады.

Ішкі аудиттің мақсаты Қор немесе ЕЖЗҚ қызметінің барлық аспектілері бойын-
ша ішкі бақылау жүйелерінің бара-барлығы мен тиімділігін бағалау, Қордың немесе 
ЕЖЗҚ-ның iшкi құжаттарын орындауды, ішкі жəне сыртқы аудиторлар ұсынымдарының, 
қолданылған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялардың, сондай-ақ уəкілетті 
органның қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруға қатысты белгіленген 
талаптарының орындалуын бақылау, Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық 
бөлімшелерінің жəне қызметкерлерінің жүктелген функциялар мен міндеттерін орын-
дау барысы туралы уақтылы жəне дəйекті ақпаратпен қамтамасыз ету, сондай-ақ 
жұмысты жақсарту бойынша пəрменді жəне тиімді ұсынымдар беру болып табылады.

18. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін 
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі тағайындайды жəне тексерілетін Қордың 
немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелерінің, филиалдарының, өкілдіктерінің 
қызметіне байланысты барлық қажетті, оның ішінде коммерциялық жəне (немесе) 
өзге де Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын құпияны құрайтын 
құжаттарға қол жеткізе алады.

19. Ішкі аудиттің жылдық жоспары Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметін 
реттейтін iшкi құжаттарына сəйкес тəуекелге бағдарланған тəсіл негізінде əзірленеді.

Ішкі аудиттің жылдық жоспарын Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі 
бекітеді.

20. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметінің негізгі функциялары:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелерінің, филиалдарының, 

өкілдіктерінің қызметін, процестерін тексеру;
2) тексеру нəтижелері бойынша Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесіне, 

басқармасына орын алған кемшіліктер жөніндегі тұжырымдарды жəне Қордың немесе 
ЕЖЗҚ-ның қызметін жақсарту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын есептерді дайындау;

3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелерін, филиалдарын, өкілдіктерін 
тексеру нəтижелері бойынша Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелері, 
филиалдары, өкілдіктері мен органдары қабылдаған, анықталған тəуекелдер деңгейін 
төмендетуді қамтамасыз ететін шаралардың тиімділігіне бақылау жасауды жүзеге 
асыру;

4) ішкі жəне сыртқы аудит жүргізілуі тиіс Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операция-
ларындағы тəуекелдің саласын анықтау;

5) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі бақылау жасау рəсімдерін Қордың немесе ЕЖЗҚ-
ның басшылығына жəне сыртқы пайдаланушыларға берілетін ақпараттың дəйектілігін 
жəне дəл болуын қамтамасыз ету мəніне бағалау;

6) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген функциялар.
21. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметі жүргізетін тексеру барысында 

мынадай мəселелер қаралуы тиіс:
1) ішкі бақылаудың процесстері мен рəсімдерін тексеру, олардың тиімділігін бағалау;
2) тəуекелдерді басқару мен бағалау əдіснамасының қолдану толықтығын 

жəне тиімділігін жəне тəуекелдерді басқару рəсімдерін (операцияларды жасаудың 
əдістемелерін, бағдарламаларын, қағидаларын, тəртіптерін жəне рəсімдерін) тексеру;

3) деректер базасының тұтастығына жəне оларды рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауға 
бақылау жасауды, күтпеген жағдайлар туындағанда іс-қимыл жоспарларының болуын 
қосқанда, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер жұмысының тиімділігін тексеру;

4) қаржылық есептіліктің дəйектілігін, толықтығын, объективтілігін, бухгалтерлік 
есепте операцияларды көрсетудің уақтылылығын, сондай-ақ ақпарат пен есептілікті 
жинаудың жəне берудің сенімділігі мен уақтылылығын тексеру;

5) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметі шеңберінде Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның 
уəкілетті органға, сыртқы пайдаланушыларға есептілікті жəне ақпаратты дəйекті, толық, 
объективті жəне уақтылы ұсынуын тексеру;

6) Қор немесе ЕЖЗҚ мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге қолданылатын тəсілдерді 
(əдістерді) тексеру;

7) зейнетақымен қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында құрылған жүйелерді 
тексеру;

8) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметкерлерін басқару қызметінің жұмысын бағалау;
9) күн сайынғы баланстарды өңдеудің дұрыстығы;
10) есеп саясатының халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес келуі;
11) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның меншікті жəне зейнетақы активтерін есепке алудың 

дұрыстығы;
12) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген мəселелер.
22. Ішкі аудит жүргізу кезінде міндетті түрде пайдаланылатын бағалау жүйесі 

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі əдістемесімен айқындалады жəне ішкі бақылау мен 
тəуекелдерді басқару жүйелерінің қызмет етуінің тиімділігін бағалаудың мынадай 
нұсқаларын қамтиды:

1) «қанағаттанарлықсыз жағдай»:
ішкі аудит нəтижелері бойынша ішкі құжаттардың, сондай-ақ зейнетақымен 

қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарының шектеулі ықпал ету шаралары мен санкцияларды қолдануға 
əкеп соқтыратын өрескел бұзушылықтары анықталды;

процесс тұтастығына зиян келтіруі мүмкін жоғары тəуекелді жою жөнінде жедел əрі 
тиімді түзету шарасы талап етіледі;

құрылымдық бөлімшелерді қайта құрылымдау талап етіледі;
2) «тəуекелдің жабылуы жеткіліксіз»:
ішкі аудит нəтижелері бойынша ішкі құжаттардың, сондай-ақ зейнетақымен 

қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарының, оның ішінде шектеулі ықпал ету шаралары мен санкция-
ларды қолдануға əкеп соқтыратын бұзушылықтары анықталды;

анықталған жөнсіздіктерді ішкі аудит қызметі белгілеген түзету шараларын міндетті 
түрде орындау арқылы жоюға болады;

3) «жалпы бақылауға алынған»:
нəтижелер əдеттегі іскерлік операциялар барысында жойылуы мүмкін шамалы кем-

шіліктерді жəне (немесе) ішкі құжаттардың бұзушылықтарын, сондай-ақ зейнетақымен 
қамсыздандыру жəне бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарының шектеулі ықпал ету шаралары мен санкцияларды қолдануға 
əкеп соқтырмайтын бұзушылықтарының жекелеген жағдайларын көрсетеді;

кейбір кейінгі түзету шаралары ұсынылады;
4) «барлық аспектілер бойынша жақсы»:
тəуекел мен жабу арасындағы дұрыс тепе-теңдік;
нəтижелер тек шамалы кемшіліктерді немесе олардың толық жоқ екендігін көрсетеді. 
23. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі мен басқармасы ішкі аудит 

қызметінің есептерін талдайды жəне ішкі аудит қызметі анықтаған жөнсіздіктерді 
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның одан кейінгі қызметінде жол бермеу жөніндегі шаралар-
ды қабылдайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шаралар Қордың директорлар кеңесі 
мен басқармасының шешімдері (қаулылары) түрінде ресімделеді.

24. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басқармасы ішкі аудит қызметі ұсынымдарының 
орындалуына жедел бақылау жасайды жəне Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директор-
лар кеңесінің алдында жедел бақылаудың нəтижелері туралы тоқсанына кемінде 
бір рет есеп береді.

Бақылауды жүзеге асыру жəне тиісті шараларды қабылдау (қажет болған жағдайда) 
мақсатында басқарма ішкі аудит нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар 
мен кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларын Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның 
құрылымдық бөлімшелерінің орындау мониторингі нəтижелері жөніндегі ақпаратты 
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша тоқсанына 
кемінде бір рет ішкі аудит қызметінен алады. 

25. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметінің есептері уəкілетті органға оның 
сұратуы бойынша беріледі.

 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 
қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша

нысан
Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың

орындалуын бағалау бойынша есеп
«_______________________________________________________»

(Қордың атауы)

«______» жылға
№ Қағидалардың 

тиісті абзацын, 
тармақшасын, 
тармағын 
көрсету

Талапқа 
сəйкес 
келуін 
бағалау

Анықталған 
кемшіліктер

Кемшіліктерді жою бо-
йынша қажетті іс-шаралар, 
жауапты тұлғалар жəне 
іс-шаралардың орындалу 

мерзімдері

Жауапты 
орындау-
шылар

1 2 3 4 5 6

 
Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың сəйкестігін бағалау:
__________

Қордың бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)
_______________________________________        _________         ________
        (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)      (күні) 

Тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Қор бөлімшесінің басшысы
_______________________________________        _________         ________
        (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)      (күні)  

Қордың ішкі аудит қызметінің басшысы
_______________________________________        _________         ________
        (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)      (күні)  

 Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау 
бойынша есеп нысанына қосымша

Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау 
бойынша есеп нысанын толтыруға түсініктеме

1. Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың сəйкес келуін бағалау 
мынадай өлшемшарттардың үш балдық жүйесі бойынша жүзеге асырылады: сəйкес 
келеді, ішінара сəйкес келеді, сəйкес келмейді.

2. «Сəйкес келеді» бағалауы Қор тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын 
талаптардың өлшемшартын қандай да бір маңызды кемшіліксіз орындауы кезінде 
шығарылады.

3. «Ішінара сəйкес келеді» бағалауы Қордың тəуекелдерді басқару жүйелеріне 
қойылатын талаптардың нақты өлшемшартын сақтауға қол жеткізу кезіндегі мүмкіндігіне 
қатысты нақты күмəннің пайда болуы үшін жеткілікті деп саналмайтын кемшіліктер 
анықталған кезде шығарылады.

4. «Сəйкес келмейді» бағалауы Қор тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын 
талаптардың өлшемшартын орындамаған кезде шығарылады.

5. Егер тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын жекелеген талаптар Қорға 
қатысты қолданылмайтын жағдайда, осы өлшемшартқа сəйкес келуді бағалау жүзеге 
асырылмайды жəне тиісті «қолданылмайды» деген жазбамен белгіленеді.

 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 
қалыптастыру қағидаларына 2-қосымша

нысан
Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың

орындалуын бағалау бойынша есеп

«_______________________________________________________»
(ЕЖЗҚ атауы)

«______» жылға
 
Қағидалардың 
тиісті абзацын, 
тармақшасын, 
тармағын 
көрсету

Талапқа 
сəйкес 
келуін 
бағалау

Анықталған 
кемшіліктер

Кемшіліктерді жою бо-
йынша қажетті іс-шаралар, 
жауапты тұлғалар жəне 
іс-шаралардың орындалу 

мерзімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1. Қағидалардың 
5-тармағының 
1) тармақшасы

    

2. Қағидалардың
5-тармағының 
2) тармақшасы
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(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 

3. Қағидалардың 
5-тармағының 
3) тармақшасы

    

4. Қағидалардың 
5-тармағының 
4) тармақшасы

    

5. Қағидалардың 
5-тармағының 
7) тармақшасы

    

 
Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың сəйкестігін бағалау: 

_______

ЕЖЗҚ бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)
____________________________________ _________ ________
        (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)        (қолы)      (күні) 

Тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын ЕЖЗҚ бөлімшесінің басшысы
____________________________________ _________ ________
        (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)        (қолы)      (күні) 

Қордың ішкі аудит қызметінің басшысы
____________________________________ _________ ________
        (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)        (қолы)      (күні) 

Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын
бағалау бойынша есеп нысанына қосымша

Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын
бағалау бойынша есеп нысанын толтыруға түсініктеме

1. Тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың сəйкес келуін бағалау 
мынадай өлшемшарттардың үш балдық жүйесі бойынша жүзеге асырылады: сəйкес 
келеді, ішінара сəйкес келеді, сəйкес келмейді.

2. «Сəйкес келеді» бағалауы Қор тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын 
талаптардың өлшемшартын қандай да бір маңызды кемшіліксіз орындауы кезінде 
шығарылады.

3. «Ішінара сəйкес келеді» бағалауы Қордың тəуекелдерді басқару жүйелеріне 
қойылатын талаптардың нақты өлшемшартын сақтауға қол жеткізу кезіндегі мүмкіндігіне 
қатысты нақты күмəннің пайда болуы үшін жеткілікті деп саналмайтын кемшіліктер 
анықталған кезде шығарылады.

4. «Сəйкес келмейді» бағалауы Қор тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын 
талаптардың өлшемшартын орындамаған кезде шығарылады.

5. Егер тəуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын жекелеген талаптар Қорға 
қатысты қолданылмайтын жағдайда, осы өлшемшартқа сəйкес келуді бағалау жүзеге 
асырылмайды жəне тиісті «қолданылмайды» деген жазбамен белгіленеді.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 

қалыптастыру қағидаларына 3-қосымша

Ішкі құжаттарға қойылатын талаптар
 
1. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарына:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ұйымдастыру құрылымы туралы ереже;
2) ұзақ мерзімді кезеңге стратегиялық жоспарлау жəне жылдық бюджетті (қаржылық 

жоспарды) қысқа мерзімді жəне орта мерзімді кезеңдерге жасау тəртібі;
3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның корпоративтік стратегиясы;
4) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның есеп саясаты;
5) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқару саясаты;
6) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары;
7) ішкі аудитті жүзеге асыру рəсімдері;
8) ішкі бақылауды жүзеге асыру рəсімдері;
9) орын алған жəне əлеуетті мүдделер қайшылығын басқару саясаты;
10) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операциялық (ағымдағы) қызметін жəне бухгалтерлік 

есепті жүзеге асыру тəртібі;
11) қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық;
12) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі белгілеген өзге құжаттар жатады.
2. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның осы Талаптардың 1-тармағында көрсетілген ішкі 

құжаттары жеке құжат ретінде жасалады не Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басқа ішкі 
құжаттарының құрамына енгізіледі жəне Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басқармасы 
бекітетін 1-тармақтың 1), 11) жəне 12) тармақшаларында көзделген ішкі құжаттарды 
қоспағанда, Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын 
бөлімшесі келіскеннен кейін оны Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі бекітеді.

3. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ұйымдық құрылымы туралы ереже:
1) функционалдық міндеттеріне сəйкес келетін органдардың құрылымын;
2) органдардың, құрылымдық бөлімшелердің, филиалдардың, өкілдіктердің, 

қызметкерлердің арасындағы өзара əрекет ету тəртібінің сипаттамасын;
3) функцияларының, өкілеттіктерінің жəне міндеттерінің сипаттамасын, сондай-ақ 

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына жəне директорлар 
кеңесіне есептілікті жəне ақпаратты берудің нысандары мен мерзімдерін қамтитын 
органдар («Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (бұдан əрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) жəне 
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның жарғысына сəйкес бекітілуі директорлар кеңесінің неме-
се акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған органдар туралы 
ережелерді қоспағанда), құрылымдық бөлімшелер туралы ережені айқындайды. Қордың 
немесе ЕЖЗҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына жəне директорлар кеңесіне 
ұсынылатын ақпараттың тізбесі Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның органдарына өздерінің 
функционалдық міндеттерін тиісінше орындау үшін жеткілікті болатын ақпарат көлемін 
ұсыну қажеттігін ескере отырып жасалады;

4) қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын;
5) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің 

жəне ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне басқа бөлімшелерінің функцияларын 
жүктеуге жол бермеуді;

6) есепті кезең ішінде құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлер қызметінің 
тиімділігін бағалау тəртібін, оның ішінде өздеріне жүктелген функцияларды жəне 
міндеттерді орындамағаны (сапасыз орындағаны немесе уақтылы орындамағаны) 
үшін шаралар қабылдауды айқындайды.

4. Ұзақ мерзімді кезеңге стратегиялық жоспарлау жəне қысқа мерзімді жəне орта 
мерзімді кезеңдерге жылдық бюджетті (қаржылық жоспарды) жасау тəртібі, сондай-
ақ Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның корпоративтік стратегиясы Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның 
қызметіне ықпал ететін объективті макро - жəне микроэкономикалық факторларды 
ескеру мақсатында жасалады жəне қайта қаралады. Корпоративтік стратегия Қордың 
немесе ЕЖЗҚ-ның қызметінің қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі), орта мерзімді (бір 
жылдан үш жылға дейінгі) жəне ұзақ мерзімді (үш жылдан жəне одан көп) мақсаттарын, 
маркетингтік жоспарларын айқындайды.

5. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның есеп саясаты Қазақстан Республикасының зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы, бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы 
заңнамасының талаптарына сəйкес жасалады. 

6. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқару саясаты мыналарды:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі, басқармасы мүшелерінің, 

тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің жəне жауапты қызметкерлерінің 
тəуекелдерді басқару жөніндегі өкілеттіктері мен функционалдық міндеттерін;

2) білімінің жəне жұмыс өтілінің болуы жөніндегі талаптарды қоса алғанда, бірақ 
олармен шектелмей, Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басшы қызметкерлеріне, сондай-ақ 
тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелердің қызметкерлеріне қойылатын 
біліктілік талаптарын;

3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ұйымдастыру құрылымының құрамында Қордың не-
месе ЕЖЗҚ-ның қызметінің өзге түрлерін жүзеге асыруға қатыспайтын тəуекелдерді 
басқару жөніндегі жеке бөлімшенің болуын;

4) тəуекелдерді басқару саласындағы халықаралық тəжірибені пайдалана оты-
рып, тəуекелдерді сəйкестендіру, бағалау, мониторинг жүргізу жəне бақылау жасау 
рəсімдерін;

зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алу операцияларына тəн тəуекелдерді 
өлшеу тəртібін; 

5) тізбесі Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында айқындалатын операция-
ларды бақылаудың екі деңгейін:

операцияны орындайтын қызметкер - бірінші деңгей, операцияны орындайтын 
қызметкерге бақылау жасайтын тікелей басшы - екінші деңгей;

операцияны орындайтын бөлімшенің қызметкері (басшысы) - бірінші деңгей, 
осы операцияның орындалуын бақылайтын өзге бөлімшенің қызметкері (басшысы) 
- екінші деңгей;

6) мыналарды айқындайтын Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операциялық (ағымдағы) 
қызметін жəне бухгалтерлік есепті жүзеге асыру тəртібін: 

Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операциялық (ағымдағы) қызметін жүзеге асыруды 
қамтамасыз ететін бөлімшелерді, олардың функцияларын, міндеттері мен өкілеттіктерін;

операцияларды жүргізудің техникалық тəртібін;
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операцияларын бухгалтерлік есепке алу жүйесін;
Қор немесе ЕЖЗҚ операцияларының құжат айналымын жəне іс қағаздарын жүргізу 

жүйесін;
Қор немесе ЕЖЗҚ операцияларының операциялық (ағымдағы) қызметін жүзеге 

асыру тəртібін бұзу тəуекелдерін болдырмау рəсімдерін:
қаржы құралдарымен жасалған операцияларды дұрыс жүргізбеу жəне есепте дұрыс 

көрсетпеу мүмкіндігін шектейтін;
қызметкерлердің функцияларын бөлуді жəне алаяқтық пен қателерді болдырмау 

мақсатында бухгалтерлік жазбаны жүзеге асыру кезінде қызметкерлердің қатысуы 
(басқаруы) үшін шектеулі рұқсаттың белгіленуін қамтамасыз ететін; 

операцияларды жүргізу қауіпсіздігін, атап айтқанда кірістермен жасалатын опера-
цияларды жүзеге асыру жəне меншікті капиталдың жəне кірістердің мөлшеріне сəйкес 
келмейтін тəуекелдерді қабылдау кезінде теріс пайдалану жағдайларын анықтау жəне 
алдын алу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін;

электрондық өңдеу жүйесінің үзіліссіз жұмыс істеуін жəне деректерді электрондық 
өңдеу жүйесін бақылауды жүзеге асыратын жəне деректерді өңдеу мəселелеріне 
жауап беретін тұлғаларда жұмыс бейіне сəйкес келетін біліктілігі мен тəжірибесінің 
болуын қамтамасыз ететін;

компьютерлік жəне телекоммуникация жүйелеріне рұқсатсыз кіруді болдырмауға 
бағытталған жəне ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінде автоматтандырылған 
жүйеге кіру жəне шығу кезінде рұқсат деңгейін тексеру жүйесінің болуын болжай-
тын жəне ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінің маңызды кілттерді, оның ішінде 
деректердің ақпараттық базаларына арналған электрондық кілттерді бақылау жөніндегі 
жауапкершілігін белгілейтін;

жоспарлы, оның ішінде төтенше жағдайлар кезінде мыналарды көздейтін деректер 
базаларының ақпараттық жүйесінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың 
орындалуына бағытталған:

ақпараттық деректер базаларының техникалық кешендеріне арналған, өрт 
қауіпсіздігі жəне сейсмикалық тұрақтылық талаптарына жауап беретін оқшау үй-
жайлардың, автономды электр қоректенудің, резервтік компьютерлердің жəне желілік 
коммуникациялардың, жүйелік маңызды бағдарламалық файлдардың жəне дерек-
тер файлдарының резервті көшірмелерін тұрақты түрде қалыптастырудың болуын;

төтенше жағдайлар туындаған жағдайда өкілеттіктер беруді жəне жауапкершілігі;
төтенше жағдайлар басталған кезде жүйе жұмысында төтенше іркіліс болған 

жағдайда компьютерлік орталыққа арналған ережелер мен басшылықты көздейтін 
іс-əрекеттерді айқындауды;

жабдықтарды тұрақты түрде инспекциялау жəне ақпараттық қамтамасыз ету 
бөлімшесінің жұмыс туралы есептерді тексеру көмегімен іркілістерді болдырмауды;

деректерді электрондық өңдеу жүйесін жоспарлау, əзірлеу жəне оның жұмыс істеу 
тəртібін белгілеуді айқындайды.

7. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелеріне бағалы қағаздар 
нарығындағы коммерциялық құпияны, жинақталған зейнетақы қаражаты құпиясын 
құрайтын мəліметтердің сақталуын қамтамасыз ету жəне оларды Қордың немесе 
ЕЖЗҚ-ның, олардың қызметкерлерінің немесе үшінші тұлғалардың жеке мүдделерінде 
пайдалануына жол бермеу жөніндегі рəсімдер кіреді. 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары:
коммерциялық жəне (немесе) Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын 

өзге құпияға жататын ақпарат тізбесін (бұдан əрі – конфиденциалды ақпарат);
конфиденциалды ақпараттан тұратын құжаттарды жасау, ресімдеу, тіркеу, есепке 

алу жəне сақтау тəртібін;
осы ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалардың лауазымдарын көрсете отырып, конфи-

денциалды ақпаратқа рұқсат беру тəртібін;
мыналарды көздейтін конфиденциалды ақпараттың жария болуын жəне ақпараттық 

деректердің бұрмалануын болдырмау тетіктерін:
шектеулі рұқсаты бар ақпараттық деректер тізбесін;
рұқсат алу тəртібін;
ақпараттық деректерге рұқсатты, ақпараттық деректерге рұқсаты бар тұлғалар 

лауазымдарының тізбесін бақылау тəртібін;
ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінің автоматтандырылған деректер база-

сын басқару терминалдарын пайдаланушыларға мониторинг жасауды жəне оларды 
сəйкестендіруді жүзеге асыруы жəне пайдаланушының жеке басын бірегейлендіруге 
мүмкіндік беретін жүйемен қамтамасыз етуі арқылы автоматтандырылған деректер 
базасын басқару терминалдарын рұқсатсыз пайдалануды болдырмау жөніндегі іс-
шараларды айқындайды.

8. Ішкі аудитті жүзеге асыру рəсімдері:
1) ішкі аудит қызметінің құрамын, оның функцияларын, өкілеттіктері мен міндеттерін;
2) ішкі аудитті жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптарды;
3) ішкі аудиттің мəнін жəне объектісін;
4) ішкі аудит қызметінің тексеру жүргізу ауқымын жəне жиілігін;
5) ішкі аудитті жүргізу кезінде міндетті түрде пайдаланылатын бағалау жүйесін;
6) ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптарды;
7) ішкі аудит қызметінің тексеру нəтижелері туралы есепті Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның 

директорлар кеңесі мен басқармасына ұсыну мерзімдерін жəне нысанын айқындайды.
9. Ішкі бақылауды жүзеге асыру рəсімдері:
1) ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптарды;
2) ішкі бақылаудың мəнін жəне объектісін айқындайды.
10. Іс жүзіндегі жəне əлуетті мүдделер қайшылығын басқару саясатына:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның лауазымды тұлғасының немесе қызметкерінің 

мүдделері олардың шешімдер қабылдауының жəне міндеттерін атқаруының 
объективтілігі мен тəуелсіздігіне ықпал ететін, сондай-ақ олардың Қор немесе ЕЖЗҚ 
салымшыларының (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жəне (немесе) Қор неме-
се ЕЖЗҚ акционерінің мүдделерінде əрекет жасау міндеттемесімен қайшы келетін 
жағдайларды анықтау; 

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар туындаған кезде Қордың 
немесе ЕЖЗҚ-ның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері қызметінің қағидаттары;

3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның органдарының, бөлімшелерінің, лауазымды тұлғалары 
мен қызметкерлерінің қызметі барысында осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген 
жағдайларды анықтау жəне сипаттау мақсатында мəліметтерді жинауды, сақтауды 
жəне оларға мониторинг жасауды жүзеге асыру тəртібі;

4) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар туындаған кезде Қордың 
немесе ЕЖЗҚ-ның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің шешімдерді қабылдауға 

қатысу құқығын шектеуді қоса алғанда, қабылданатын шешімдердің тəуелсіздігі мен 
объективтілігін қамтамасыз етуге бағытталған, Қор немесе ЕЖЗҚ органдарының 
шешімдерді қабылдау рəсімдері кіреді.

11. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулыққа:
1) өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі талаптар;
2) төтенше жағдайлар басталған кезде Қор немесе ЕЖЗҚ қызметкерлері іс-

əрекеттерінің сипаттамасы;
3) Қор немесе ЕЖЗҚ-ның қызметкерлерінің бағдарламалық-техникалық кешендерді 

жəне өзге де жабдықтарды пайдалану тəртібі;
4) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның үй-жайларын оларды жабу алдында қарау жүйелілігі 

кіреді.
12. ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарына Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 

44-бабына сəйкес əзірленген зейнетақы ережелері кіреді.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 

қалыптастыру қағидаларына 4-қосымша
 

Ақпарат алмасу жүйесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

1. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның директорлар кеңесі өзіне жүктелген міндеттерді 
тиімді орындау мақсатында талдау арқылы тəуекелдерді басқару, аудит мəселелеріне 
мониторингті жəне бақылауды жүзеге асырады:

1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын 
бөлімшесінен - тəуекелдерді басқару жүйесінің талаптарын сақтау (пайдалану) туралы 
ақпаратты Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша 
тоқсан сайынғы негізде;

2) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның бюджетті талдауды жəне жоспарлауды жүзеге асы-
ратын бөлімшеcінен - Қордың немесе ЕЖЗҚ-тың операциялық (ағымдағы) қызметінің 
ағымдағы қорытындылары туралы есепті өткен есепті кезеңнің осындай кезеңімен жəне 
қызметтің жоспарланған көрсеткіштерімен салыстыра отырып тоқсан сайынғы негізде; 

3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметінен - Қордың немесе ЕЖЗҚ-тың 
қызметінен орын алған кемшіліктер мен оның қызметін жақсарту бойынша ұсынымдар 
туралы тұжырымдарды қамтитын тексерулердің нəтижелері жөніндегі есептерді осы 
есептердің дайындалу шамасына қарай;

4) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басқармасынан - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның қызметін 
жақсарту бойынша ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуына бақылау 
жасаудың нəтижелері туралы есепті тоқсан сайынғы негізде алады.

Директорлар кеңесіне берілетін ақпарат директорлар кеңесі отырысының күн 
тəртібіне енгізіледі немесе директорлар кеңесінің мүшелеріне Қордың немесе ЕЖЗҚ-
ның бірінші басшысының немесе оның орнындағы тұлғаның қойған қолымен жəне Қор-
дың немесе ЕЖЗҚ-ның мөрімен (бар болса) куəландырылған ілеспе хатпен жіберіледі.

2. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның басқармасы өз функцияларын жүзеге асыру үшін:
1) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның бюджетті талдауды жəне жоспарлауды жүзеге асы-

ратын бөлімшесінен - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операциялық (ағымдағы) қызметінің 
ағымдағы қорытындылары туралы есепті өткен есепті кезеңнің осындай кезеңімен жəне 
қызметтің жоспарланған көрсеткіштерімен салыстыра отырып тоқсан сайынғы негізде; 

2) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның кірістерін (шығыстарын) бақылайтын Қордың немесе 
ЕЖЗҚ-ның бөлімшесінен - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның кірістері (шығыстары) туралы 
есептерін, аумақтық жəне қызметтік бөлімшелер қызметтерінің түрлері бойынша ди-
намиканы қоса алғанда, операциялық (ағымдағы) қызметтің жоспарлы көрсеткіштерін 
қоса бере отырып ай сайынғы негізде;

3) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі аудит қызметінен - Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның 
қызметінен орын алған кемшіліктер мен оның қызметін жақсарту бойынша ұсынымдар 
туралы тұжырымдарды қамтитын тексерулердің нəтижелері жөніндегі есептерді осы 
есептердің дайындалу шамасына қарай;

4) Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінен тоқсанына 
бір рет мыналар:

аппараттық-бағдарламалық техникалық кешендердің жай-күйі;
есепті кезеңде анықталған техникалық проблемалар;
Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі рəсімдеріне анықталған сəйкессіздіктер;
проблемалар мен сəйкессіздіктердің қайта туындауын жою жəне болдырмау үшін 

қабылданған іс-шаралар туралы ақпаратты;
5) бөлімшелердің не қызметкерлердің зейнетақымен қамсыздандыру туралы жəне 

бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
жəне Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарын бұзуы туралы ақпаратты, сондай-ақ 
бұзушылықтарды өз бетімен анықтау жəне анықталған бұзушылықтарды жою бойын-
ша қабылданған шаралар туралы есептерді ақпараттың туындауына қарай алады.

3. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның Ішкі аудит қызметі Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның барлық 
құрылымдық бөлімшелерінен, филиалдарынан жəне қызметкерлерінен өз қызметтерін 
ішкі аудит қызметінің сұратуларында көрсетілген мерзімде жүзеге асыруға қажетті кез 
келген құжаттарды жəне ақпаратты алады. 

4. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі 
өз функцияларын жүзеге асыру үшін Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның барлық құрылымдық 
бөлімшелерінен жəне қызметкерлерінен өз қызметтерін тəуекелдерді басқаруды жүзеге 
асыратын бөлімшелердің сұратуларында көрсетілген мерзімде өз функцияларын 
жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты алады.

5. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның құрылымдық бөлімшелері арасындағы ақпараттық 
алмасу Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 

қалыптастыру қағидаларына 5-қосымша

Тəуекелдерді басқару жүйелерін қолдау үшін пайдаланылатын 
бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

1. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның операциялық қызметінің мынадай түрлері автомат-
тандырылуы тиіс:

1) тəуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуіне қажетті ақпарат жинау;
2) зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алу.
2. Қордың немесе ЕЖЗҚ-ның ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесі нақты жүйелік 

проблемаларды есепке алуды жүргізеді, оларды ескере отырып проблемалардың қайта 
туындауының алдын алу мақсатында мынадай іс-шараларды өткізу арқылы қауіпсіздік 
шараларын əзірлеу бойынша шұғыл шаралар қолданылады:

1) техникалық проблемаларды есепке алу парағын толтыру жəне ол бойынша 
есептілікті жүргізу;

2) проблемалардың туындау себептерін қадағалау, ол туралы ақпараттық жүйені 
дайындаушыға хабарлау жəне олардың қайта туындауын болдырмау үшін түзету 
шараларын қабылдау;

3) автоматтандырылған деректер базасының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 
техникалық кешендерді тоқсанында кем дегенде бір рет тексеру жүргізу;

4) автоматтандырылған деректер базасын басқару терминалдарын пайдаланушы-
ларға мониторинг жасауды жəне оларды бірегейлендіруді, оның ішінде пайдаланушының 
қызметтік міндеттеріне олардың сəйкес келу мəніне жүргізілген операциялардың 
түрлерін жəне көлемін бақылауды жүзеге асыру.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
26 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16933 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір                   №77               Алматы қаласы 

«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де 
орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы 
мен есептеу әдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк 

капиталының мөлшерін және Ашық валюталық 
позицияларды есептеу қағидалары мен олардың 

лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі 

№ 170 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы міндетті нор-
малар мен лимиттерді маңызы мен есептеу əдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк 
капиталының мөлшерін жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары 
мен олардың лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 тіркелген, 2017 жылғы 25 қазанда 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге 
де орындалуы м iндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiнде, 
белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiнде:

10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Бiрiншi деңгейдегi капитал негізгі капитал мен қосымша капитал сомасы 

ретінде есептеледi:
1) негізгі капитал:
 Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды 

жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшемшарттарға сəйкес келетін 
төленген жай акциялардың;

 қосымша төленген капиталдың;
 өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының;
 ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;
 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып 

тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 
қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық 
ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік 
есеп шоттарының үлгі жоспарының (бұдан əрі – Үлгі шот жоспары) 3510 «Резервтік 
капитал» баланстық шотындағы қалдықтар сомасы ретінде айқындалатын жинақталған 
ашып көрсетілген резервтің;

 негізгі құралдар-жабдықтарды қайта бағалау бойынша резервтердің жəне өзге 
жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын 
қайта бағалау бойынша резервтердің;

өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қарыздардың құнын 
қайта бағалау бойынша резервтердің сомасы ретінде есептеледі;

 мынадай реттеуіш түзетулер:
 меншікті сатып алынған жай акциялар;
 гудвиллді қоса алғанда, материалдық емес активтер;
 өткен жылдардың шығындары жəне ағымдағы жылдың шығындары;
 алынатын уақыт айырмасына қатысты танылған, кейінге қалдырылған салықтық 

активтер бөлігін қоспағанда, кейінге қалдырылған салық активі;
 өзге де қайта бағалау бойынша резервтер;
 активтерді секъюритилендіру бойынша транзакциялармен байланысты сатулардан 

түскен кірістер шегеріледі. Мұндай кірістерге секъюритенлендіру талаптарына қарай 
алынған болашақта толық немесе ішінара кірісті күтумен байланысты болашақтағы 
кезеңдердің кірісі жатады;

 қаржы міндеттемесі бойынша кредиттік тəуекелдің өзгеруіне байланысты осындай 
міндеттеменің əділ құнының өзгеруінен болатын кірістер немесе шығындар;

 үстеме капиталдан шегерілетін, бірақ оның деңгейінің жеткіліксіз болуына байла-
нысты негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер;

 Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестициялар шегеріледі.
 Осы тармақшада көрсетілген негізгі капиталды есептеу мақсаттары үшін 2022 

жылғы 1 қыркүйектен бастап оң айырма 100 (жүз) пайыз мөлшеріндегі негізгі капиталдың 
есебімен шегеріледі;

 2) қосымша капиталға Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құра-
мындағы құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген, сəйкес келетін 
мерзiмсiз шарттар қосылады, соның нəтижесінде бірмезгілде бір тұлғада қаржы 
активі жəне қаржылық міндеттеме немесе заңды тұлғаның барлық міндеттемелерін 
басқа тұлғадан шегергеннен кейін қалған активтер үлесіне оның құқығын растайтын 
өзге қаржы құралы (бұдан əрі – мерзiмсiз қаржы құралдары), сондай-ақ Қалыптарға 
4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған 
өлшемшарттарда белгіленген, сəйкес келетін, ақысы төленген артықшылықты акция-
лар қосылады.

 Қосымша капитал мөлшері мынадай реттеуіш түзетулер сомасына азаяды:
 банктің меншікті мерзiмсiз қаржы құралдарына тікелей не жанама тəсілмен 

салынған инвестициялары;
 банктің меншікті сатып алынған артықшылықты акциялары;
 Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестициялар;
 екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс, бірақ оның деңгейінің жеткіліксіз болу-

ына байланысты қосымша капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер.
 Банктің қосымша капитал сомасы шегеруді жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болса, 

қалған бөлік банктің негізгі капиталынан шегеріледі. 
11. Капиталдан банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде ХҚЕС сəйкес қаржылық 

есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық 
капиталға қатысу үлестері) банк инвестицияларын, мерзiмсiз қаржы құралдарын, рет-
телген борышты (бұдан əрі – қаржы құралдары) шегеру, сондай-ақ кейінге қалдырылған 
салық активтерін шегеру мынадай тəртіппен жүзеге асырылады: 

егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
кемінде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инве-
стициялары жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер 
қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, 
инвестициялардың жалпы сомасындағы жай акцияларға инвестициялар үлесіне 
көбейтілген артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс;

егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) 
жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвестицияла-
ры жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында жəне осы тармақтың екінші абзацын-
да көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 
10 (он) пайызынан асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс;

егер шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған 
салық активтерінің бөлігі Қалыптардың 10-тармағында жəне осы тармақтың екінші 
абзацында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі 
капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан 
шегерілуге тиіс;

егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 
(он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвести-
циялары жəне шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалды-
рылған салық активтерінің бөлігі жəне осы тармақтың екінші, үшінші жəне төртінші 

абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегерілуі тиіс сома жиынтығында 
Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін 
банктің негізгі капиталы айырмасының 17, 65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайы-
зынан асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс;

осы тармақтың бесінші абзацына сəйкес есептелген артылған сома осы тармақтың 
екінші, үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегерілуге 
тиіс сомаға азаяды;

осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген қаржы құралдарына инвестицияларды 
шегеру қаржы құралдарына инвестициялардың жалпы сомасына шаққандағы инвес-
тициялардың үлесіне қарай меншікті капиталдың тиісті деңгейінен жүзеге асырылады;

осы тармақтың төртінші, бесінші жəне алтыншы абзацтарына сəйкес шегеруді 
есептеу мақсатында кейінге қалдырылған салық активтері шегерілетін уақыт айыр-
маларына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің жəне өзге де 
кейінге қалдырылған салық активтерінің арасында тепе-тең негізде гудвилді қоса 
алғанда материалдық емес активтерді есептемегенде, кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелерінің сомасына азаяды;

банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) 
жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына банктің 
инвестициясы қосымша капиталдан шегерілуге тиіс.

 егер қосымша капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің негізгі 
капиталынан шегеріледі;

заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының реттелген боры-
шына банктің инвестициялары екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуге тиіс;

 егер екінші деңгейдегі капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің 
бірінші деңгейдегі капиталынан шегеріледі;

 меншікті капитал есебінен шегерілмейтін инвестициялар Қалыптарға 5-қосымшаға 
сəйкес салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк 
активтерiнiң кестесiне сəйкес кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.»;

25-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 0,25 (нөл бүтін жүзден жиырма бес) пайыз коэффициенті бойынша - Қазақстан 

Республикасының жергiлiктi атқару органдары шығарған Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк бағалы қағаздары, тəуелсiз рейтингi Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің 
«А+» пен «ВВВ-» аралығындағы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi жəне орталық 
банктерi шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар, халықаралық қаржы 
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты 
ұйымдастырушыларының жəне Қалыптарға 8-қосымшаға сəйкес Халықаралық қор бир-
жалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмiнде көрсетiлген 
халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми 
тiзiмiне енгiзiлген бағалы қағаздар түріндегі өтеу мерзiмi 6 (алты) айдан кем сыйақы 
мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары;»;

52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«52. Банктің оның мiндеттемелері бойынша бiр қарыз алушыға келетін тəуекелі 

мөлшерінің банктің меншікті капиталына қатынасы:
банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар болып табылатын қарыз алу-

шылар үшін k3-1 - 0,10 аспайды. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты қарыз 
алушылар бойынша тəуекелдердің жиынтық сомасы банктің меншікті капиталының 
мөлшерінен аспайды;

басқа қарыз алушылар үшін k3 - 0,25 (оның ішінде бланкілік қарыздар, қарыз алушы 
алдындағы не банктің ағымдағы жəне содан кейінгі 2 (екі) ай ішінде қарыз алушыға 
талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін 
қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелер бойынша, Қалыптардың 53-тармағында 
көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының тəуелсіз рейтингінің 1 (бір) тармағынан төмен болмайтын Standard 
& Poor’s агенттігінің рейтингі немесе одан басқа рейтингік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне жəне 
Standard & Poor’s агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингі немесе одан басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-
терге талаптарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшорлық аймақтарда 
тіркелген немесе азаматтары болып табылатын бейрезиденттердің міндеттемелері 
бойынша 0,10) аспайды.

Банктің «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының мiндеттемелері бойынша 
тəуекелі мөлшерінің банктің меншікті капиталына қатынасы 0,5 аспайды.

Əрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 (он) пайызынан аса-
тын банктің бір қарыз алушыға қатысты банк тəуекелдерінің жиынтық сомасы банктің 
меншікті капиталының мөлшерінен 5 (бес) еседен аса аспайды.

«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы-
на берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы банктің меншікті 
капиталының мөлшерінен аспайды.»;

75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Қалыптардың 

72-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандыратын жəне:
1) Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдарына қойылатын талап-

тар, оның ішінде талаптары Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк 
тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 
(жиырма) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін, Қазақстан 
Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған бағалы қағаздар (Астана 
жəне Алматы қалаларының жергілікті атқару органдары шығарған бағалы қағаздарды 
қоспағанда);

2) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне, шет мемлекеттердің орталық 
банктеріне, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы 
ұйымдарына қойылатын талаптар, оның ішінде шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, 
шет мемлекеттердің орталық банктері, шет мемлекеттердің жергілікті билік органда-
ры, халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген, Қалыптарға 8-қосымшаға сəйкес 
Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар 
тiзiмiнде көрсетілген халықаралық қор биржаларында еркін айналыстағы жəне мына-
дай талаптардың əрқайсысын қанағаттандыратын бағалы қағаздар:

Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес, Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бо-
йынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 (жиырма) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің екінші тобына жатады;

соңғы 10 (он) жылда кез келген күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде нарықтық құны 10 
(он) жəне одан көп пайызға төмендеумен көрінген құнсыздану фактілері толығымен жоқ;

қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндеттемелері бо-
лып табылмайды;

3) қаржы ұйымдары немесе олармен үлестес ұйымдар эмитенттері болып табыл-
майтын бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар;

4) банктің немесе онымен үлестес ұйымдардың міндеттемесі болып табылмайтын 
туынды қаржы құралдарын жəне реттелген борышты қоспағанда, ипотекалық бағалы 
қағаздар түрінде қойылатын талаптар болып табылатын активтер танылады.

Қалыптардың осы тармағының 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген талаптар 
мынадай талаптардың əрқайсысын қанағаттандырады:

Standard & Poor’s рейтингтік агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмерзімді кредиттік 
рейтингтері немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi не Standard & Poor’s агенттiгiнiң тиісті қысқамерзімді рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар;

Қалыптарға 8-қосымшаға сəйкес, Халықаралық қор биржалары болып танылатын 
сауда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмiнде көрсетілген халықаралық қор биржала-
рында еркін айналыста;

соңғы 10 (он) жылда кез келген күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде нарықтық құны 10 
(он) жəне одан көп пайызға төмендеумен көрінген құнсыздану фактілері толығымен жоқ.

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің үлесі сапасы жоғары өтімді 
активтердің 40 (қырық) пайызынан аспайды. Егер екінші деңгейдегі сапасы жоғары 
өтімді активтердің үлесі сапасы жоғары өтімді активтердің 40 (қырық) пайызынан 
асатын болса, онда екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер сапасы жоғары 
өтімді активтердің 40 (қырық) пайызынан аспайтын мөлшердегі сапасы жоғары өтімді 
активтердің құрамына қосылады.

Егер сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне қосылған активтер Қалыптардың 
74 жəне (немесе) 75-тармақтарында белгіленген талаптарға сай келмейтін болғанда 
көрсетілген активтер көрсетілген талаптарға сəйкессіздік туындаған күннен бастап 
күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзім ішінде сапасы жоғары өтімді активтердің 
есебіне қосыла береді.»;

77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«77. Ақшаның əкетілуі банктің мынадай міндеттемелері бойынша Қалыптарға 

14-қосымшаға сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуінің кестесінде белгіленген 
əкетілу коэффициенттері қолданыла отырып, өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу 
күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішіндегі ақшаның əкетілу сомасы ретінде есептеледі:

жеке тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі (ағымдағы 
шоттар, талап еткенге дейінгі салымдар, мерзімді жəне шартты салымдар бойынша, 
өтеу мерзімі белгіленбеген міндеттемелер бойынша). Жеке тұлғалардың мерзімді са-
лымдарын мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі болған жағдайда мұндай міндеттемелер 
олардың орындалу мерзіміне қарамастан коэффициент есебіне толық көлемде 
қосылады. Банк берген қарыздар бойынша қамтамасыз ету түріндегі салымдар тиісті 
қарыздың өтеу мерзіміне сəйкес есепке қосылады;

 банк активтерімен қамтамасыз етілмеген, белгіленген орындалу мерзімі жоқ не 
толық орындалу мерзімі 1 (бір) айдан аспайтын немесе өтімділікті өтеу коэффициентін 
есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде заңды тұлғалар, шағын кəсіпкерлік 
субъектілері алдындағы міндеттемелер бойынша (басқа кредиторлық берешекті 
қоспағанда, депозиттер, кредиттер, бағалы қағаздар бойынша), оның ішінде заңды 
тұлғалар, шағын кəсіпкерлік субъектілердің бастамасы бойынша ақша əкетілуі;

банк активтерімен қамтамасыз етілген, орындалу мерзімі 1 (бір) айдан аспайтын 
немесе өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде 
заңды тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша (басқа кредиторлық берешекті 
қоспағанда, депозиттер, кредиттер, бағалы қағаздар, қарыз операциялары бойынша) 
ақшаның əкетілуі;

егер міндеттемелерді орындау өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен 
кейінгі күнтізбелік ай ішінде көзделетін болса, толық орындалу мерзімі өтімділікті өтеу 
коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде не олардың толық орын-
далу мерзіміне қарамастан шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша 
ақшаның əкетілуі.

Тұрақты депозиттер «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерінде 
орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген мөлшерде жеке 
тұлғалардың кепілдік берілетін депозиттерін қамтиды.

Тұрақтылығы төмен депозиттер «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 
7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген мөлшерден 
асатын сомада жеке тұлғалардың кепілдікті болып табылмайтын не кепілдікті болып 
табылатын депозиттерін қамтиды.

Жеке тұлғалардың депозиттерін жіктеу кезінде депозиттер əрбір клиент бойынша 
ұлттық жəне шетел валюталарындағы депозиттер бойынша жеке есепке алынады.

Ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында жеке тұлғалардың барлық депозиттерін 
банк тұрақтылығы төмен деп жіктейді. 

Заңды тұлғалардың, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің 
активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі заңды 
тұлғалардың, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің қамтамасыз 
етілмеген міндеттемелерін жəне клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің 
өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдарды қамтиды. 

Егер клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен 
байланысты салым шартында кем дегенде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын шарттың 
бұзылуы туралы алдын ала хабардар ету талабы көзделетін болса, не осы талап 
болмаған жағдайда шартты бұзу салым мөлшерінің 2 (екі) 

 пайызынан асатын мөлшерде айыппұл төлеуге əкеп соқтыратын болса, клирингтік, 
кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салым-
дар ақша əкетілуінің есебіне қосылады.

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен бай-
ланысты салымдар бойынша міндеттемелер клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін жеткілікті шоттағы ақшаның ең аз қалдығына тең мөлшерде айқындалады. 
Клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті шоттағы ақшаның ең аз 
қалдығын айқындау əдістемесін банк дербес белгілейді.

Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген 
міндеттемелер бойынша, сондай-ақ бағалы қағаздар қарызының шарттары бойынша 
ақшаның əкетілуі бірінші жəне екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер-
мен қамтамасыз етілген банктің міндеттемелерін, Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес 
Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң 
кестесiне сəйкес 20 (жиырма) пайыздан аспайтын кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленетін Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының жəне 
халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы міндеттемелерді жəне қамтамасыз 
етілуі жəне бірінші немесе екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді актив болып 
табылмайтын өзге де міндеттемелерді қамтиды.

Шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның əкетілуі 
Қалыптарға 14-қосымшаға сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуінің кестесінде 
көзделген шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жəне 
өзге де операциялар бойынша əкетілу сомасын қамтиды. Шартты міндеттемелер, ту-
ынды қаржы құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша қосымша 
ақшаның əкетілуі мыналарды қамтиды:

шарт талаптарына сəйкес банктің ағымдағы рейтингісінен 1 (бір), 2 (екі) не 3 
(үш) сатыға дейін банктің ұзақмерзімді немесе қысқамерзімді кредиттік рейтингі 
төмендеуі қосымша қамтамасыз ету үшін өтімділікті тарту, ақша төлемі, шарт бойынша 
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындау түрінде қосымша қажеттілікке əкеп соғатын 
болса, шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жəне өзге де 
операциялар бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік толық көлемде;

нарықтық құны өзгерген кезде ақша аударымы болжанатын туынды қаржы 
құралдары мен өзге де операциялар бойынша позицияларды нарықтық бағалаудың 
өзгеруіне байланысты өтімділіктегі қосымша қажеттілік. Ақшаның əкетілу есебінде 
алдыңғы 24 (жиырма төрт) айдағы көрсетілген кезеңде ақшаның келуін шегергендегі 
ақшаның əкетілуіне тең ең көп 30 (отыз) күндік ақшаның нетто əкетілуі есепке алынады;

бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылмайтын, Қалыптарға 
13-қосымшаға сəйкес Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесінде белгіленген 
есептеу коэффициенті қолданыла отыра жəне алынған қамтамасыз ету шегеріле 
отырып есептелген актив құнынан 20 (жиырма) пайыз мөлшерінде банк ұсынған 
қамтамасыз етуді не туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операци-
ялар бойынша ұсынылуға жататын қамтамасыз етуді бағалаудың (əлеуетті құнының) 
өзгеруіне байланысты өтімділіктегі қосымша қажеттілік. Егер қамтамасыз ету бірінші 
деңгейдегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылса, өтімділіктегі қосымша қажеттілік 
талап етілмейді;

клиенттің туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша банкке берілген 
қамтамасыз ету бөлігін дереу қайтаруды талап ету құқығымен байланысты, берілген 
қамтамасыз ету көлемінің қажетті көлемінен толық асып кету көлемінде асуымен 
негізделген ақшаның əкетілуі;

банктің қамтамасыз етуді ұсынуы көзделетін операциялар бойынша өтімділікке де-
ген қосымша қажеттілік жəне егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда, шарттың 
талаптарына сəйкес қарсы агенттің қамтамасыз етуді талап ету құқығы;

қамтамасыз етуді банкпен келісусіз сапасы жоғары өтімді активтер болып табыл-
майтын активтерге ауыстыру көзделетін операциялар бойынша өтімділікке деген 
қосымша қажеттілік;

банк шығарған, активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген 
жəне өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу 
мерзімі бар (оның ішінде ипотекалық бағалы қағаздар бойынша) бағалы қағаздар 
бойынша ақшаның əкетілуі;

банктің еншілес арнайы ұйымдары шығарған, күнтізбелік өтімділікті өтеу коэф-
фициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар активтер бой-
ынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша ақшаның 
əкетілуі (ұстаушының толық немесе ішінара мөлшерде мерзімінен бұрын сатып алуға 
талап қою құқығы көзделетін туынды қаржы құралдарын есептегенде).

Банктің еншілес арнайы ұйымдары деп банктің кепілдігімен бағалы қағаздарды 
шығару жəне орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері-еншілес арнайы ұйымдар жəне секьюритилендіру мəмілелері үшін 
құрылған арнайы қаржы компаниялары түсініледі.

Қосымша ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында шартты міндеттемелер, көрсе-
тілген міндеттемелер қайтарусыз болып табылған жағдайда, пайдаланылмаған кре-
диттік желілер мен өтімділік желілерін қамтиды.

Өтімділік желілері деп банктің мынадай:
клиенттің бұдан бұрын шығарған бағалы қағаздарын өтеу үшін клиентке ақша ұсыну;
бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру жəне (немесе) қайталама нарықта 

клиенттің бағалы қағаздарымен операциялар бойынша міндеттемелер шеңберінде 
клиенттің бағалы қағаздарын сатып алу міндеттемелері түсініледі.

Қосымша ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында шартты міндеттемелер өтімділікті 
өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде орындалуға жататын 
шығарылған бағалы қағаздар бойынша клиент міндеттемесінің мөлшерінен аспай-
тын мөлшердегі өтімділік желілері ретінде қосылады. Пайдаланылмаған шартты 
міндеттеменің қалған бөлігі, сондай-ақ қаржылық емес ұйымдарға айналым қаражатын 
толықтыруға берілген міндеттемелер кредиттік желілер ретінде шартты міндеттемелер 
бойынша қосымша ақшаның əкетілу есебіне қосылады.

Пайдаланылмаған кредиттік желілер мен өтімділік желілері қамтамасыз етуге 
берілген не қамтамасыз етуге берілуге жататын жəне мынадай талаптардың əрқай-
сысын қанағаттандыратын активтерді шегеру ескеріле отырып, қосымша ақшаның 
əкетілу есебіне қосылады:

бірінші жəне екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер болып табылады;
банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің құрамына енгізілмеген;
қайтарымдылық негізінде жасалатын операцияларды жүргізу үшін қолжетімді;
мерзімінен бұрын қайтару туралы талап қою құқығы жоқ.
Қалыптардың 14-қосымшасына сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуі кестесінің 

20, 21, 22, 23, 24, 25 жəне 26-жолдарында ескерілмеген өтімділікті өтеу коэффициентін 
есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде жеке тұлғалар жəне қаржылық емес 
ұйымдар алдындағы міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның əкетілулері өтімділікті 
өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде жеке тұлғалар жəне 
қаржылық емес ұйымдардан ақшаның келуінің 50 (елу) пайызынан асатын болса, 
асып кету сомасы Қалыптардың 14-қосымшасының Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуі 
кестесінің 29-жолына сəйкес 100 (жүз) пайыз ақшаның əкетілу коэффициенті қолданыла 
отырып ақшаның əкетілуінде есепке алынады.»;

79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«79. Банктер 2016 жылғы 1 шілде - 2018 жылғы 31 тамыз аралығында өтімділік 

тəуекелін бағалау мақсатында өтімділікті өтеу коэффициентін есептейді. Өтімділікті 
өтеу коэффициенті есептеу нəтижелері уəкілетті органға ай сайынғы негізде ұсыныла 
отырып, айдың соңғы жұмыс күнінде есептеледі. Өтімділікті өтеу коэффициентінің ең 
төмен мəні мынадай мөлшерде белгіленеді: 

2018 жылғы 1 қыркүйек пен 2018 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,5;
2019 жылғы 1 қаңтар мен 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,6;
2020 жылғы 1 қаңтар мен 2020 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,8;
2021 жылғы 1 қаңтар мен 2021 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,9;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1.
Өтімділікті өтеу коэффициентінің мəні белгіленген ең төмен мəнінен төмендеген, 

бірақ мынадай мөлшерден төмен емес жағдайда: 
2018 жылғы 1 қыркүйек пен 2018 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,43;
2019 жылғы 1 қаңтар мен 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,50;
2020 жылғы 1 қаңтар мен 2020 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,68;
2021 жылғы 1 қаңтар мен 2021 жылғы 31 желтоқсан аралығында - 0,77;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 0,85,
банк осындай төмендету анықталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уəкілетті 

органға өтімділікті өтеу коэффициентінің мəнін белгіленген ең төменгі мəннен кем емес 
деңгейге дейін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жібереді жəне өтімділікті өтеу 
коэффициенті төмендеген күннен кейінгі айдың əр жұмыс күні үшін өтімділікті өтеу 
коэффициентінің мəнін жəне жетіспеушілікті белгіленген ең төменгі мəндерге дейін 
есептеп шығарады.

Іс-шаралар жоспары өтімділікті өтеу коэффициенті мəнінің белгіленген ең төменгі 
мəндерден төмендеген бірінші күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде 
өтімділікті өтеу коэффициентін белгіленген ең төменгі мəндерден кем емес деңгейге 
дейін арттыру бойынша шараларды қамтиды. 

Белгіленген ең төменгі мəндерге дейін жетіспеушілік белгіленген ең төменгі мəннің 
жəне өтімділікті өтеу коэффициентінің нақты мəні арасындағы айырмашылық ретінде 
есептеледі.

Белгіленген ең төменгі мəндерге дейінгі жетіспеушіліктер сомасы өтімділікті өтеу 
коэффициентінің мəні белгіленген ең төменгі мəндерден төмендеген күннен кейінгі 
айда 0,25 артық емес болса норматив орындалған болып саналады.

Норматив:
өтімділікті өтеу коэффициентінің мəні осы тармақтың екінші бөлігінің екінші, үшінші, 

төртінші, бесінші жəне алтыншы абзацтарында көрсетілген деңгейден төмендеген;
өтімділікті өтеу коэффициентінің мəні белгіленген ең төменгі мəндерден, бірақ осы 

тармақтың екінші бөлігінің екінші, үшінші, төртінші, бесінші жəне алтыншы абзацтарын-
да белгіленген шекте, соңғы 6 (алты) ай ішінде үш жəне одан да көп рет төмендеген;

өтімділікті өтеу коэффициентін белгіленген ең төменгі мəндерден кем емес деңгейге 
дейін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жүзеге асырмаған;

жетіспеушіліктер сомасы өтімділікті өтеу коэффициентінің мəні белгіленген ең 
төменгі мəндерден төмен болған күннен кейінгі айда белгіленген ең төменгі мəндерден 
0,25 асып кеткен жағдайларда бұзылған болып есептеледі.»;

82-тармақ мына редакцияда жазылсын: 
«82. Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 

міндеттемелерге капиталдандыру k7 коэффициентімен сипатталады. Коэффициенттің 
ең жоғары мəні 1 мөлшерінде белгіленеді.»;

83-тармақтың үшінші бөлігі мына редакцияда жазылсын:
«Осы коэффициентті есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының бей-

резидент тері алдындағы міндеттемелер сомасынан мыналар алып тасталады:
Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларының ағымдағы шот-

тары;
өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 
қаулысымен (бұдан əрі – № 203 қаулы) бекітілген Экономика секторларының жəне 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес экономиканың «басқа 
қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6», 
«мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй шаруашылықтарына 
қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» секторларына кіретін 
шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқамерзімді 
міндеттемелер;

халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы қысқамерзімді міндеттемелер;

2013 жылғы 1 қаңтардан бастап халықаралық есеп айырысу жүйелері (Clearstream-
Banking S.A. жəне EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы қысқамерзімді міндеттемелер;

банктің кастодиандық шарт негізінде сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестиция-
ланбаған қалдықтары;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-бас банктің алдындағы реттелген 
борыштық міндеттемелер.»;

84 жəне 85-тармақтар алып тасталсын;
Көрсетілген Қалыптардың 5-қосымшасына сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел 

дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi осы қаулының 1-қосым-
шасына сəйкес жазылсын;

Көрсетілген Қалыптардың 13-қосымшасына сəйкес Банктің сапасы жоғары өтімді 
активтерінің кестесі осы қаулының 2-қосымшасына сəйкес жазылсын;

Көрсетілген Қалыптардың 14-қосымшасына сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен 
əкелінуінің кестесі осы қаулының 3-қосымшасына сəйкес жазылсын;

Көрсетілген қаулымен бекітілген Ашық валюталық позицияларды есептеу 
қағидалары жəне лимиттерiнде:

2-тармақтың оныншы бөлігі мына редакцияда жазылсын:
«Шартты талаптар шоттарында жəне шартты міндеттемелер шоттарында ашылған 

жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы туынды қаржы 
құралдары бойынша банктің ашық ұзақ жəне (немесе) қысқа позициясы банктің меншікті 
капиталы мөлшерінің 50 (елу) пайызынан аспауға тиіс.».

2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департа-
ментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №77 қаулысына 1-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, 

белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiне 5-қосымша
 

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген
банк активтерiнiң кестесi

№ Баптар атауы
Тəуекел 
дəрежесi 
пайызбен

I топ
1 Қолма-қол теңге 0
2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингі 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы

0

3 Тазартылған бағалы металдар 0
4 Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген қарыздар 0
5 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас дең гей-
дегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

0

6 Ұлттық Банкке берiлген қарыздар 0
7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгей дегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген 
қарыздар

0

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

0

9 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына 
берілген қарыздар

0

10 Ұлттық Банктегi салымдар жəне Ұлттық Банкке өзге де талаптар 0
11 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 

немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас дең-
гейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

12 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

0

13 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі 0
14 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының 

салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша 
дебиторлық берешегi

0

15 Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық Банк шығарған 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

16 Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органда-
ры шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы 
қағаздары

0

17 Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасына сəйкес «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық 
кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы 
қағаздар, жəне Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы-
мен номинирленген Еуразиялық даму банкі шығарған бағалы 
қағаздар

0

18 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

0

19 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» кем емес борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған 
бағалы қағаздар

0

20 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашық корреспонденттік 
шоттар бойынша талаптар

0
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21 Тəуекелдің І-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

0

II топ
22 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-

се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар елдердiң жəне тиiстi рейтингтiк бағасы жоқ елдердiң 
қолма-қол шетел валютасы

20

23 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне 
берiлген қарыздар

20

24 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне 
берiлген қарыздар

20

25 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

20

26 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарына 
берiлген қарыздар

20

27 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына 
берiлген қарыздар

20

28 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берiлген қарыздар

20

29 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі 
салымдар

20

30 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

20

31 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

20

32 Тəуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы 
органдарының дебиторлық берешегi

20

33 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

20

34 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

20

35 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

20

36 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органда-
ры шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар, Астана жəне 
Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған 
мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда

20

37 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары 
шығарған бағалы қағаздар

20

38 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

39 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &Poor’s агенттiгiнің 
«ААА»-тан «АА-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzAAA»-тан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

20

40 Тəуекелдің ІІ-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

20

III топ
41 Тазартылмаған бағалы металдар 50
42 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 

тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
үкiметтерiне берiлген қарыздар

50

43 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
банктерiне берiлген қарыздар

50

44 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарына берiлген қарыздар

50

45 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiн төмен емес 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік 
органдарына берiлген қарыздар

50

46 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берілген қарыздар

50

47 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 72, 74, 75 жəне 76-жолдарында көрсетілген жеке 
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса 
алғанда кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

48 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 72, 74, 74, 75 жəне
76-жолдарында көрсетілген жеке тұлғалардың қарыздарын 
қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының 
кепіл құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 51 (елу бір) 
пайызынан 85 (сексен бес) пайызына дейін қоса алғандағы шек-
те болады

50

49 Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 72, 74, 
75 жəне 76-жолдарында көрсетілген, жеке тұлғаларға берілген 
қарыздарды қоспағанда)

100

50 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пай-
ыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 
жəне 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

100

51 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пай-
ыздан көп жəне 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) 
қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы бойын-
ша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі 
бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне осы 
кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 жəне 102-жолдарында көрсетілген 
қарыздарды қоспағанда)

75

52 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық 
қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 50 (елу) пайыз-
дан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 
жəне 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

50

53 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы 
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес шағын немесе орта кəсіпкерлікке 
жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге 
сəйкес келетін қарыздар:
1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) 
пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы - теңге

75

54 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық 
банктерiндегі салымдар

50

55 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы салымдар

50

56 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

50

57 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

50

58 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi 
тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi 
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар

50

59 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейінгі 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы 
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

50

60 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан бастап «А-»-тен төмен 
емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті 
билік органдары шығарған бағалы қағаздар

50

61 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан «А-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

62 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard & Poor’s агенттiгiнің 
«А+»-тан «А-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzA+»-тан «kzA-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

50

63 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ-»-ке дейінгі 
(қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының резидент банктеріне неме-
се Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-дан «ВВ+»-ға дейінгі 
(қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бей-
резидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша 
талаптар

50

64 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына талаптар 50
65 Тəуекелдің III-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 

сыйақы
50

IV топ
66 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 

рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

100

67 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

100

68 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдарына берiлген қарыздар

100

69 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына 
берiлген қарыздар

100

70 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ резидент ұйымдарға жəне Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

100

71 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ резидент ұйымдарға жəне Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) 
валюталық тəуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу 
құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 
1 қаңтардан бастап берілген жəне шетел валютасында 1 (бір) 
жылдан аспайтын мерзімге берілген қарыздар

200

72 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды қоспағанда, жеке 
тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның 
ішінде тұтынушылық кредиттер

100

73 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды қоспағанда, тиісті 
валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері 
қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен 
жабылмаған жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
берілген жəне шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын 
мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер

200

74 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сəйкес келе тін 
жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қамта-
масыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер:
қарыз берген кезде 2016 жылғы 1 қаңтар - 2016 жылғы 31 желтоқ-
сан аралығында:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есеп-
теу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе 
қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз 
алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай 
ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9125 тіркелген «Қаржы ұйымдарының банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жəне басқа да операцияларды жүргізуіне 
шектеулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 292 қаулысына 
(бұдан əрі - № 292 қаулы) сəйкес есептелген қарыз алушының 
борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез 
келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (не-
месе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер 
күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 
(отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен 
артық жол берілген.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының 
бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға 
берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады жəне 
осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді

150

75 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сəйкес келе-
тін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген 
қам тамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық 
кредиттер:
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ай сайын қарыздар мониторингі 
кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есеп-
теу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз 
алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алу-
шы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде 
жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып № 292 
қаулыға сəйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі 
коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез 
келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (не-
месе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер 
күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 
(отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен 
артық жол берілген;
3) қарыздардың ай сайынғы мониторингі кезінде осы жолға 
сəйкес 1) немесе 2) тармақшаларда көрсетілген есептеу үшін 
ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының 
бірінде көзделген ақпараты ақпарат болмаған жағдайда, жеке 
тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп таныла-
ды жəне осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді

150

76 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа 
да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 
74 жəне 75-жолдарында көрсетілген ипотекалық тұрғын үй 
қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды қоспағанда)

100

77 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық банктерiндегі салымдар

100

78 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы 
ұйымдарындағы жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық 
қаржы ұйымдарындағы салымдар

100

79 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ резидент ұйымдардағы жəне Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар

100

80 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ резидент ұйымдардың жəне Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингi бар бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

81 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі 100
82 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі тəуелсіз 

рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік 
мəртебесі бар бағалы қағаздар

100

83 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары 
шығарған бағалы қағаздар

100

84 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

100

85 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ резидент ұйымдар жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi 
бар бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

86 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &Poor’s агенттiгiнің 
«ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBBB+»-тан «kzBBB-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі бойынша осы ған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

100

87 «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы 
компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

88 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент 
банктеріне немесе Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан 
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке 
ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

100

89 IV-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

100

90 Төлемдер бойынша есеп айырысулар 100
91 Негізгі қаражат 100
92 Материалдық қорлар 100
93 Сыйақы жəне шығыстар сомасын алдын ала төлеу 100

V топ
94 Қаржы есептілігі ХҚЕС-ға сəйкес шоғырландырылған заңды 

тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлесіне), мерзімсіз қаржы құралдарына, реттелген борышына 
банктің инвестициялары

100

95 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық 
есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (он-
нан) кем пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызы-
нан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

100

96 банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының 
жай акцияларына банктің инвестициялары жəне шегерілетін 
уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған 
салық активтерінің бөлігі жəне Қалыптардың 11-тармақтың 
екінші, үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген негізгі 
капиталдан шегерілуі тиіс сома жиынтығында Қалыптардың 
10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан 
кейін банктің негізгі капиталы айырмасының 17, 65 (он жеті бүтін 
жүзден алпыс бес) пайызынан аспайтын банктің инвестициялары

250

97 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

150

98 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

150

99 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

150

100 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тəуелсiз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына берiлген 
қарыздар

150

101 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар резидент емес ұйымдарға жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

150

102 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас дең-
гейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға жəне тиісті рейтинг-
тік бағасы жоқ жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) 
қарыз алушы тарапынан валюталық тəуекелдері хеджирлеудің 
тиісті құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне шетел валютасымен 1 
(бір) жылдан астам емес мерзімге ұсынылған қарыздар

200

103 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табыла-
тын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген 
қарыздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган 
(Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде 
ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;

150

25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде 
ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

104 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз рейтингi неме-
се басқа рейтинтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

150

105 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингi не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас дең гей-
дегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

106 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы, жəне тиiстi 
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150

107 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдардағы са-
лымдар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган 
(Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде 
ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде 
ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

108 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар жəне тиiстi рейтингтік бағасы жоқ бейре-
зидент ұйымдардың дебиторлық берешегi

150

109 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдардың 
дебиторлық берешегі:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган 
(Гон конг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде 
ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде 
ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

110 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы 
қағаздар

150

111 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған 
бағалы қағаздар

150

112 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған 
бағалы қағаздар

150

113 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас дең-
гейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар жəне тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

114 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті- ұйымдар шығарған 
бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган 
(Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде 
ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;

150

28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары 
бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде 
ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi 
(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

115 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

116 V-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген 
сыйақы

150

 
 

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген
банк активтерiнiң кестесiне қосымша

 
Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс

банк активтерінің есебіне түсіндірме
 
1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, банкте 

түзетілген құны аталған активтер көлемінің 50 (елу) пайызынан кем емес қамтамасыз 
етуі бар (Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банк 
активтері кестесінің (бұдан əрі - Кесте) 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 жəне 19-жол-
дарында көрсетілген активтер түріндегі) қарыздар банктерде осы тармаққа сəйкес 
түзетілген қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкіндік беретін барабар есепке алу 
жүйесі болған кезде түзетілген қамтамасыз ету құнын шегергендегі тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтер есебіне енгізіледі.

Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 жəне 
19-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға:

салымдар сомасының 100 (жүз) пайызына, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз 
ету ретінде ұсынылғандары;

қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан 
бес) пайызына;

қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың нарықтық құнының 
85 (сексен бес) пайызына тең болады.

Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған 
бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық бере-
шекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сəйкес келетін тəуекел дəрежесі бойынша 
Кестеге сай мөлшерленеді.

2. Қарсы агенттен төмен тəуекел дəрежесі бар ұйымдар кепілдік берген 
(сақтандырған) банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдар, дебиторлық 
берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, қарыздар, инвестициялар тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген (банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, 
дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, 
инвестициялардың кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегі) 
активтердің есебіне борышкердің тəуекел дəрежесі бойынша енгізіледі.

Банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, 
сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік 
берілген (сақтандырылған) сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырушының) дебиторлық 
берешегінің тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.

3. Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк 
активтерінің есебіне түсіндірменің (бұдан əрі - Түсіндірме) 1-тармағында көрсетілген, 
мынадай:

1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық 

капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаға тəуелді немесе оффшор-
лық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 

берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар Түсіндірменің 1-тармағында 
көрсетілген қамтамасыз етудің болуына қарамастан, Кестеге сəйкес тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленеді.

4. Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген, мынадай:
1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ 

Standard&Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе міндет-
темелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген 
деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар;

2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың 
азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы ақпарат алмасу 
жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған 
мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары 
болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе жекелей 
алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаларға 
тəуелді не көрсетілген оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды 
тұлғаларға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды 
қоспағанда, оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық 
капиталдың 5 (бес) пайызынан астамын иеленуші заңды тұлғаларға тəуелді немесе 
оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген, бірақ көрсетілген деңгейден төмен емес 
борыштық рейтингі немесе міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне 
борыштық рейтингі көрсетілген деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар 
заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 
берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар тəуекелдің нөл дəрежесі 
бойынша мөлшерленеді.

5. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін 
есептеу мақсатында:

ипотекалық тұрғын үй қарызы деп жеке тұлғаларға тұрғын үй салу үшін не оны 
сатып алу жəне (немесе) жөндеу мақсатында берілетін ипотекалық қарыз түсініледі;

тұтынушылық кредит деп жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен 
байланысты емес тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып 
алуға берілген кредит түсініледі.

6. Егер бағалы қағаз шығарылымының арнайы борыштық рейтингі болса, онда 
тəуекел дəрежесі бойынша банк активтерін мөлшерлеу кезінде бағалы қағаз рейтингін 
ескеру қажет.

7. Валюталардың айырбастау бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының 
өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген 
активтерді қоспағанда, Қалыптардың 21-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелді ескере 
отырып, активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне 
енгізілген активтер кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, 
шартты жəне ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.

8. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін 
есептеу мақсаттары үшін қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыз деп жылжымай-
тын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген қарыздарды, тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу шарттары, жылжымайтын мүлікті сатып алу мəні болып табылатын өзге де 
шарттар бойынша талап ету құқықтарын, қамтамасыз етілуі автокөлік болып табыла-
тын қарыздарды, банктік салым шартына немесе ақша кепілі шартына сəйкес банкте 
орналастырылған, берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін ақша қамтамасыз етуі 
болып табылатын қарыздарды, білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін 
қарыздарды жəне тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде берілетін 
қарыздарды қоспағандағы тұтынушылық қарыз түсініледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірде  гі №77 қаулысына 2-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi 
нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге 

шектi банк капиталының мөлшерiне 13-қосымша
 

Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі
№ Баптар атауы Есеп 

коэффициенті 
пайызбен

Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
1 Қолма-қол ақша 100
2 Ұлттық Банктегі депозиттер 100
3 Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, шет 

мемлекеттердің орталық үкiметтерiне, шет мемлекеттердің 
орталық банктерiне жəне халықаралық қаржы ұйымдарына 
0 (нөл) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленетін талаптар

100

4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 0 (нөл) пайыздан 
жоғары мөлшерленген жағдайда, шет мемлекеттердiң 
орталық үкiметтерiне жəне шет мемлекеттердiң орталық 
банктерiне тиісті елдердің валютасында номинирленген та-
лаптар

100

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
5 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына 

талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті 
билік органдары шығарған, 20 (жиырма) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

85

6 Шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiне, шет 
мемлекеттердiң орталық банктерiне, шет мемлекеттердің 
жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы 
ұйымдарына 20 (жиырма) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленетін талаптар

85

7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар қаржылық емес ұйымдардың 
бағалы қағаздары

85

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақ мерзімді 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктің міндеттемелері болып 
табылмайтын ипотекалық бағалы қағаздар

85

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №77 қаулысына 3-қосымша

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi 
нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге 

шектi банк капиталының мөлшерiне 14-қосымша
 

Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуінің кестесі
№ Баптар атауы Ақша əкетілуі 

(келуі) 
коэффициенті 
пайызбен

Жеке тұлғалардың алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі
1 Тұрақты депозиттер 5
2 Тұрақтылығы төмен депозиттер 10
3 Жеке тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша осы 

кестенің 1 жəне 2-жолдарына енгізілмеген өзге де ақшаның 
əкетілуі

100

Заңды тұлғалардың, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің 
активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның 

əкетілуі
4 Толық көлемі баламасында Америка Құрама Штаттарының 

1 (бір) миллион долларынан аспайтын, шағын кəсіпкерлік 
субъектілері болып табылатын қаржылық емес ұйымдар 
орналастырған салымдар

10

5 Клирингтік, кастодиандық қызметпен, өтімділікті басқару 
қызметімен байланысты салымдар

25

6 Қаржылық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Ұлттық Банктің, Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдарының, халықаралық қаржы 
ұйымдарының, шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің, 
шет мемлекеттердің орталық банктерінің, шет мемлекеттердің 
жергілікті билік органдарының депозиттері

40
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7 Қаржылық емес ұйымдардың (бір заңды тұлға басқа заңды 
тұлғаның ірі қатысушысы болып табылған, бұл ретте əрбір 
заңды тұлғаның міндеттемелерінің мөлшері банктің негізгі 
капиталының 0,5 (нөл бүтін оннан бес пайызынан аса-
тын жағдайларда қаржылық емес ұйымдар топтарының) 
депозиттері банк міндеттемелері сомасының 5 (бес) пайызы-
нан асатын сомада

60

8 Өзге заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелер, оның 
ішінде шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер

100

Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілген 
міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі

9 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 
қамтамасыз етілген міндеттемелер

0

10 Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банктің 
алдындағы міндеттемелер

0

11 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 
қамтамасыз етілген міндеттемелер

15

12 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 20 (жиырма) пай-
ыздан жоғары емес мөлшерленетін, бірінші жəне екінші 
деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер болып та-
былмайтын активтермен қамтамасыз етілген Қазақстан 
Республикасының жергілікті атқарушы органдарының, 
халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы міндеттемелер

25

13 Өзге қамтамасыз етілген міндеттемелер 100
Шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның əкетілуі

14 Банктің ағымдағы рейтингінен 1 (бір), 2 (екі) не 3 (үш) сатыға 
дейін төмендеген кезде шартты міндеттемелер, туынды қаржы 
құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша 
өтімділіктегі қосымша қажеттілік толық көлемде

100

15 Туынды қаржы құралдары немесе өзге де операциялар бой-
ынша позицияларды нарықтық бағалаудың өзгеру кезінде 
қосымша өтімділікке қажеттілік

Алдыңғы 
24 (жиырма 
төрт) айдағы 
ең көп 30 

(отыз) күндік 
ақшаның нетто 

əкетілуі
16 Туынды қаржы құралдары мен өзге де операциялар бойынша 

қамтамасыз етуді қайта бағалау кезінде қосымша өтімділікке 
қажеттілік (бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтерді 
қоспағанда)

20

17 Кез келген уақытта қайтарып алу көзделген туынды қаржы 
құралдары бойынша позицияны қолдауға байланысты банк 
ұстап қалатын қамтамасыз етудің асып кету мөлшері

100

18 Егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда шарттың та-
лаптарына сəйкес қарсы агенттің талап етуі бойынша банктің 
қамтамасыз етуді ұсынуы көзделетін операциялар бойынша 
қосымша өтімділікке қажеттілік

100

19 Қамтамасыз етуді сапасы жоғары өтімді активтер болып та-
былмайтын активтерге ауыстыру мүмкіндігімен байланысты 
қосымша өтімділікке қажеттілік

100

20 Активтер бойынша, оның ішінде банк шығарған жəне 
өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі 
күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар ақшаның келіп түсуімен 
қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша (оның ішінде 
ипотекалық бағалы қағаздар бойынша) ақшаның əкетілуі

100

21 Активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз 
етілген жəне банктің еншілес арнайы ұйымдары шығарған, 
өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі 
күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар бағалы қағаздар бой-
ынша ақшаның əкетілуі (ұстаушының толық немесе бөлшек 
мөлшерінде мерзімінен бұрын сатып алуын талап ету құқығын 
көздейтін туынды қаржы құралдарын ескере отырып)

100

22 Жеке тұлғаларға жəне шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 
берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің 
пайдаланылмаған бөлігі

5

23 Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне, Ұлттық Банкке, Қазақстан Республикасының жер-
гілікті атқарушы органдарына жəне халықаралық қаржы ұйым-
дарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі

10

24 Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне, Ұлттық Банкке, Қазақстан Республикасының жер-
гілікті атқарушы органдарына жəне халықаралық қаржы ұйым-
дарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

30

25 Басқа банктерге берілген кредиттік желілер мен өтімділік 
желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

40

26 Банктер болып табылмайтын қаржы ұйымдарына берілген 
кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі

40

27 Банктер болып табылмайтын өзге қаржы ұйымдарына 
берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

100

28 Өзге заңды тұлғаларға (оның ішінде банктің еншілес ар-
найы ұйымдарына) берілген кредиттік желілер мен өтімділік 
желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

100

29 Тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импортын 
қаржыландыруға байланысты міндеттемелер (факторинг жəне 
форфейтинг операцияларын жүргізуге байланысты кепілдіктер 
мен кепілдімелер, аккредитивтер бойынша)

5

30 Тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импор-
тын қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен 
кепілдімелер, аккредитивтер бойынша міндеттемелер

10

31 Осы кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 жəне 30-жолдарға 
енгізілмеген міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның əкетілуі

100

Ақшаның келуі
32 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 

қамтамасыз етілген қарыз операциялары
0

33 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 
қамтамасыз етілген қарыз операциялары

15

34 Сапасы жоғары өтімді активтерге жатпайтын активтерді 
қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды жасау 
үшін (маржалық мəмілелер) ұсынылған қарыздар

50

35 Өзге активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары 100
36 Басқа банктер берген кредиттік желілер, өтімділік желілері 0
37 Басқа қаржы ұйымдарындағы клирингтік, кастодиандық қыз-

метпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты 
салымдар

0

38 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша 
мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, оның 
ішінде мыналарға берілген кредиттер бойынша ақшаның келуі:
жеке тұлғаларға жəне шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 50
қаржылық емес ұйымдарға 50
қаржы ұйымдарына 100

39 Туынды қаржы құралдары бойынша ақшаның келуі 100
40 Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі 

күнтізбелік ай ішінде ақшаның келуі күтілетін шарттар бойын-
ша операциялардан түсетін өзге де ақшаның келуі

100

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
6 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17006 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір              №79               Алматы қаласы 

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын 
ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ 

олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң 
түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды 
жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық 

нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын 
бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 
4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін:
1) мынадай пруденциялық нормативтер:
 мəні күн сайын – кемінде 1 болатын меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті;
мəні күн сайын:
2018 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 1,2;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,3;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,4;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,5 болатын өтімділік коэффициенті; 
2) пруденциялық нормативтердің мəндерін сақтауды сипаттайтын мынадай 

көрсеткiштер:
өтімді активтер;
баланс бойынша міндеттемелер; 
меншікті капиталдың ең аз мөлшері белгіленсін.
2. Қоса беріліп отырған Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыра-

тын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу 
қағидалары бекітілсін.

3. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп 
танылсын.

4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы ________________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 22 мамыр

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №79 қаулысымен бекітілді

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға 
тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға 

тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидалары (бұдан əрі – 
Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі – Бағалы 
қағаздар рыногы туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, 
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əзірленді жəне инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асы-
ратын ұйымдар (бұдан əрі – инвестициялық портфельді басқарушылар) сақтауға тиісті 
пруденциялық нормативтердің мəндерін есептеу тəртібін белгілейді.

2. Қағидалар ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығы бар инвестициялық 
портфельді басқарушыларға қолданылмайды.

3. Сенімгерлікпен басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
алтынвалюта активтері жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері 
инвестициялық портфельді басқарушылардың пруденциялық нормативтерінің мəндерін 
есептеу кезінде есепке алынбайды.

4. Қағидалардың инвестициялық портфельді басқарушының үлестес тұлғалары 
бөлігінде көзделген нормалары заңды тұлғаларға жəне олардың «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін 
акцияларының жиырма бес жəне одан артық пайызын тікелей (банктер бойынша – жа-
нама) иеленуі нəтижесінде инвестициялық портфельді басқарушымен үлестес болып 
табылатын үлестес тұлғаларына қолданылмайды.

5. Меншікті капиталдың ең төмен мөлшерін есептеу мақсаты үшін республикалық 
бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіш 
(бұдан əрі – АЕК) мөлшері пайдаланылады.

 2-тарау. Пруденциялық нормативтердің мəндерін есептеу тəртібі
 6. Инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталдың жеткіліктілігі 

коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
К = (ӨА - М) / МКТМ, мұндағы:
ӨА - инвестициялық портфельді басқарушының Қағидалардың 11-тармағына сəйкес 

өтімді деп танылатын, есептеу күніндегі өтімді активтері;
М - есептеу күніндегі баланс бойынша міндеттемелер;
МКТМ - меншікті капиталдың жеткіліктілігінің есебіне қабылданатын, Қағидалардың 

8-тармағына сəйкес есептелген инвестициялық портфельді басқарушының меншікті 
капиталының ең төмен мөлшері.

7. Инвестициялық портфельді басқарушының өтімділік коэффициенті мына фор-
мула бойынша есептеледі:

Өк = ӨА/М, мұндағы:
ӨА - инвестициялық портфельді басқарушының Қағидалардың 11-тармағына сəйкес 

өтімді деп танылатын, есептеу күніндегі өтімді активтері;
М - есептеу күніндегі баланс бойынша міндеттемелер.
8. Егер:
басқаруға қабылданған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңгеден 

аз болса, онда МКТМ 75 000 (жетпіс бес мың) АЕК-ке тең болады;
басқаруға қабылданған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңгеден 

астам болса, онда МКТМ 75 000 (жетпіс бес мың) АЕК-ке тең + (БҚА - 40 000 000 000 
(қырық миллиард) теңге) * 0,0014 болады, мұндағы БҚА басқаруға қабылданған ак-
тивтер болып табылады.

9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – уəкілетті орган) Standard 
& Poor’s агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы 
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні 
беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен 
бекітілген Moody’s Investors Service жəне Fitch агенттіктерінің (бұдан əрі – басқа 
рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағаларын да таниды.

10. Қағидалардың мақсаты үшін халықаралық қаржы ұйымдары деп мынадай 
ұйымдар түсініледі:

Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Африка даму банкі (the African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (the European Bank for Reconstruction and 

Development);
Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);
Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for 

the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Көптарапты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі;
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank).
Халықаралық валюта қоры;
Халықаралық даму қауымдастығы;
Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы;
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (the International Bank for Reconstruction 

and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).
11. Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді 

басқарушының пруденциялық нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген тиісті 
көлемдегі активтер инвестициялық портфельді басқарушының өтімді активтері 
ретінде танылады.

12. Инвестициялық портфельді басқарушы бағалы қағаздар нарығында кəсіби 
қызметті қоса атқарған жағдайда, меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффиценті жəне 
өтімділік коэффиценті пруденциялық нормативтерінің мəндері Бағалы қағаздар ры-
ногы туралы заңның 49-бабының 3-тармағына сəйкес уəкілетті органның нормативтік 
құқықтық актісімен бекітілген бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің 
мəндерін есептеу тəртібі ескеріле отырып есептеледі.

13. Инвестициялық портфельді басқарушы Қағидалардың қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша алдыңғы жұмыс күнінiң соңындағы, сондай-ақ ағымдағы жұмыс 
күнінің тура алдындағы əрбір демалыс күндерінің соңындағы жағдай бойынша əрбiр 
жұмыс күнi инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері 
мəндерінің есебін жүргізеді. 

14. Қағидалардың 11-тармағында көзделген өтімді активтер есебіне мыналар 
енгізілмейді:

репо операциясының мəні болып табылатын активтерді қоспағанда, инвестициялық 
портфельді басқарушының меншік құқығы шектелген (оның ішінде кепілге беру, 
міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін активке ауыртпалық салу мəмілесін 
жасау нəтижесінде) активтер;

репо операциясының мəні болып табылатын бағалы қағаздарды қоспағанда, 
инвестициялық портфельді басқарушы оларды кері сатып алу талабымен сатқан 
бағалы қағаздар;

параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін есептеу мақсатында 
пайдаланылатын қор биржасының ресми тізіміне (қор биржасының өкілдік тізімі) кіретін 
акцияларды қоспағанда, инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес 
тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар.

3-тарау. Пруденциялық нормативтер мəндеріні ң есебін ұсыну тəртібі
15. Инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 

5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті органға Қағидалардың қосымшасына 
сəйкес нысан бойынша электрондық форматта Инвестициялық портфельді басқару-
шының пруденциялық нормативтері мəндерінің есебін ұсынады.

16. Уəкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) 
жұмыс күнінен кешіктірмей инвестициялық портфельді басқарушы уəкілетті органға 
белгілі бір күндегі жағдай бойынша есептілікті ұсынады.

17. Қағидалардың 15-тармағында көзделген пруденциялық нормативтер мəндерінің 
есебі уəкілетті органға ұсынылып отырған деректердiң конфиденциалдылығын жəне 
түзетілмеуін қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты 
кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесі пайдаланыла отырып ұсынылады.

18. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы 
деректермен сəйкестігін инвестициялық портфельді басқарушының бірінші басшысы 
(ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) жəне бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

19. Қағидалардың 15-тармағында көзделген, уəкілетті органға ұсынылған пруден-
циялық нормативтер мəндерінің есебіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
енгізу қажет болған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы уəкілетті органға 
Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша пысықталған инвестициялық 
портфельді басқарушының пруденциялық нормативтер мəндерінің есебін жəне тиісті 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете оты-
рып жазбаша түсініктемені ұсынады. 

20. Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентін жəне (немесе) өтімділік 
коэффицентін бұзған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы бұзуш ылық 
болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға оны жою жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып тиісті пруденциялық нормативті бұзу фактісі 
мен себептері туралы хабарлайды.

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға 
тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидаларына 

қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
 

Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері 
мəндерінің есебі

 
Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _________________ жағдай бойынша

Индекс: К1-УИП
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсын у мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен 

кешіктірмей 
Нысан

 ___________________________________________________________________
      (инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымның атауы)
 

 (мың теңгемен)

№ Көрсеткіштің атауы
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1 Ақша - барлығы (1.1 - 1.7-жолдар сомасы), оның ішінде:  100  
1.1 кассадағы ақша (инвестициялық портфельді басқарушының 

балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан 
аспайды)

 100  

1.2 осы Қосымшаның 2 жəне 3-жолда рын да көрсетілген 
Қазақстан Республика сының екінші деңгейдегі банктерінің 
ағымдағы шоттарындағы ақша

 100  

1.3 орталық депозитарийдегі шоттардағы меншікті ақша  100  
1.4 клирингтік ұйымдағы шоттардағы инвестициялық портфельді 

басқарушының кепілдік берілген маржалық жарналары болып 
табылатын меншікті ақша

 100  

1.5 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВВ-» санатынан төмен емес ұзақ мерзімді жəне (неме-
се) қысқа мерзімді, жеке рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының бейрезидент банк теріндегі 
ағымдағы шоттардағы ақша

 100  

1.6 «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңы 59-бабының 1-тармағында 
белгіленген

 100  

 функцияларды жүзеге асыратын, Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» төмен 
емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент 
ұйымдарындағы шоттардағы ақша

1.7 Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мəселелері бойынша 
халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы 
шоттардағы ақша (International Securities Services Association)

100

2 Мына талаптардың біреуіне сəйкес келген кезде, 
ықтимал шығындарға резервтерді шегергендегі Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар 
(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке 
алғанда):
банктердің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі 
бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzB» төмен емес рейтингтік бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
банктер бейрезидент бас банкінің Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» төмен емес 
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
резидент еншілес банк болып табылады

 100  

3 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы 
банктердің қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы 
«акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эми-
тенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік 
тізіміндегі эмитенттер болу талабымен

 100  

 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі 
салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын 
есепке алғанда)

4 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-» 
төмен емес ұзақ мерзімді жəне (немесе) қысқа мерзімді, жеке 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі са-
лымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын 
есепке алғанда)

 100  

5 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, басқа 
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес айналысқа шыға-
рылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептел ген 
сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

6 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, «Самұрық-
Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған 
борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген 
сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

7 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі не-
месе Standard & Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzBB-» 
төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларының акциялары

 100  

8 Заңды тұлғалардың қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілген, қор биржасы ның ресми тізімі «Негізгі» алаңының 
«акциялар» секторы «премиум» сана тының талаптарына 
сəйкес келетін ак циялары немесе заңды тұлғалардың қор 
биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі акциялары

 100  

9 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан 
Республикасының жəне басқа да мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес шығарылған, Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ-» төмен емес 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш 
пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

10 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан 
Республика сының жəне басқа да мемлекеттердің заңна-
масына сəйкес шығарылған, Standard & Poor’s агенттігінің 
халықаралық шəкілі бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzB+»-тен «kzB-»-ке дейінгі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірі-
нің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі 
борыш пен есептел ген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

11 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы 
қосымшаның 10-жолында көрсетілген деңгейден төмен 
рейтингтік бағасы бар, сондай-ақ рей тингтік бағасы жоқ, қор 
биржасының ресми тізімі «Негізгі» алаңының «борыштық 
бағалы қағаздар» секторына енгізілген мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген 
сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

12 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан Респуб-
ликасының жəне басқа мемлекет тердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған, қор биржасының ресми тізімі «Баламалы» 
алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына 
енгізілген, мына талаптарға сəйкес келетін мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген 
сыйақы сомаларын есепке алғанда):
борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу 
оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізу туралы өтініш беру күніне дейін кем дегенде екі жыл 
бұрын жүзеге асырылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
(International Financial Reporting Standards - IFRS) немесе 
Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық 
есептілік стандарттарына (General Accepted Accounting 
Principles - GAAP) сəйкес дайындайды;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігіне 
аудитті қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың 
тізбесіне кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің аудиторлық есеппен 
расталған қаржылық есептілігі кемінде аяқталған екі қаржы 
жылына ұсынылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капита-
лы аудиторлық есеппен расталған, соңғы есепті күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес, республикалық бюджет тура-
лы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің кемінде екі миллион елу мың еселенген 
мөлшеріне баламалы сома болады;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің соңғы екі жылдың 
бір жылындағы таза пайдасы аудиторлық есеппен 
расталған, соңғы есепті күндегі қаржылық есептілікке сəйкес, 
республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде сексен бес 
мың алты жүз еселенген мөлшеріне баламалы сома болады; 
лизингтік ұйымды жəне кредиттік серіктестікті қоспағанда, 
қаржылық емес ұйым - борыштық бағалы қағаздар 
эмитентінің негізгі қызмет бойынша соңғы екі жылдың əрбір 
жылындағы сату көлемі аудиторлық есеппен расталған 
қаржылық есептіліктің деректері бойынша республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион елу мың есе-
ленген мөлшеріне баламалы сома болады; 
борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы 
жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің 
болуы;
борыштық бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізімінде 
болған кезде борыштық бағалы қағаздар бойынша маркет-
мейкердің болуы;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай 
құжаттарында жəне (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шығару проспектісінде бағалы қағаздар иелерінің оларды 
иеліктен шығару (беру) құқығына қысым жасайтын немесе 
шектейтін нормалар болмайды

 100  

13 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-
» төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен 
есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

14 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, шетел 
эмитенттерінің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің рейтингi бар 
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 100  

(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке 
алғанда)

15 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар шетел эмитенттерінің акциялары (негізгі борыш 
пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

16 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі 
болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

17 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzBB-» төмен 
емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттік тер дің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рей-
тингi бар Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акция лары 
базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

18 Заңды тұлғалардың қор биржасының ресми тізімі «Негізгі» 
алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талап-
тарына сəйкес келетін акциялары базалық активі болып та-
былатын депозитарлық қолхаттар

 100  

19 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, халықаралық 
қаржы ұйымдары шығарған, Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВВ-» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар борыштық бағалы қағаздар (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

20 Тазартылған қымбат металдар жəне металл депозиттер  100  
21 Акционерлері бағалы қағаздар нарығының кəсіби 

қатысушылары болып
 100  

 табылатын бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының 
бөлігі болып табылатын бағалы қағаздармен сауда-саттықты 
ұйымдастырушылардың жəне өзге де заңды тұлғалардың 
акциялары

22 Қызметкерлердің жəне басқа тұлғалардың дебиторлық 
бере шектерін шегергенде, инвестициялық портфельді 
басқарушыға қатысты үлестес тұлғалар болып табылмай-
тын ұйымдардың шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген, 
инвестициялық портфельді басқарушының балансы бой-
ынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын 
сомадағы дебиторлық берешегі (ықтимал шығындарға 
резервтерді шегергенде)

 100  

23 Инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойын-
ша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада 
жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық портфельді 
басқарушының негізгі қаражаты

 100  

24 Пайлар барлығы, оның ішінде: 100
24.1 баға белгілеуі мынадай есептік көрсеткіштерге (индекстерге) 

байланысты Exchange Traded Funds пайлары (күмəнді бо-
рыштар бойынша резервті шегергенде):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
ENXT 100 (Euronext 100);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World 
Index);
NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX (Tokyo Price Index);
HSI (Hang Seng Index)

100

24.2 күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Morningstar 
рейтингтік

100

 агенттігінің «5 жұлдыз» рейтингтік бағасына ие Exchange 
Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), 
Exchange Traded Notes (ETN) пайлары

25 Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы (1-24-жолдардың сомасы)  х  
26 Баланс бойынша міндеттемелер  х  
27 Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері (МКТМ) х х  
28 меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (К) (25-жол - 

26-жол)/ 27-жол) кемінде 1
х х

29 Өтімділік коэффициенті (Өк) (25-жол/26-жол) х х   
Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ______________
          (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                   (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ______________
          (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                   (қолы)
Орындаушы ___________________________________________ ____________
                       (лауазымы, тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)        (қолы)
Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы «_____» _______________ 
 
Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме осы нысанға қосымшада берілген

Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі нысанына қосымша

 
 Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру

бойынша түсіндірме

Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық портфельді басқару-

шының пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым Нысанды ай сайын 
есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 
500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге 
тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер тол-

тырылады.
6. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептеуге арналған, 

3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген сома 
көрсетіледі.

7. 28-жолда баланс бойынша өтімді активтер мен міндеттемелер айырмасының 
меншікті капиталдың ең төменгі мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті 
капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мəні көрсетіледі.

8. 29-жолда өтімді активтердің баланс бойынша міндеттемелерге қатынасы ретінде 
есептелген өтімділік коэффициентінің мəні көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №79 қаулысына қосымша

Күші жойылған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 

құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. 2-тармақтың 2) тармақшасын қоспағанда, «Инвестициялық портфельді басқаруды 
жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативті белгілеу, Инвестициялық 
портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтің 
мəндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту жəне Қазақстан Республикасының 
кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9410 болып тіркелген, 2014 жылғы 29 мамырда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы 
ұйымдарының қызметін пруденциялық реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 16 шілдедегі № 152 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9732 болып тіркелген, 2014 жылғы 18 қыркүйекте 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан 
Республикасының қаржы ұйымдарының қызметін пруденциялық реттеу мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері 
тізбесінің 5-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қор биржа-
сы бағалы қағаздарының ресми тізімі мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 244 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10339 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) бекітілген Қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі 
мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілері тізбесінің 14-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы 
қағаздар нарығы мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 250 қаулысымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13001 болып тіркелген, 
2016 жылғы 29 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 23-тармағы.

5. «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) 
бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойлатын 
талаптарды бекіту жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы 
№ 54 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
15175 болып тіркелген, 2017 жылғы 14 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2-қосымшасына сəйкес 
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 9-тармағы.

6. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы 
қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 на-
урызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың 
есептілікті ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
6 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17008 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 сәуір                №80              Алматы қаласы 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін 

пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың 
мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін 

белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және 
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар 

сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін 
есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 
4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдар үшін: 

1) мынадай пруденциялық нормативтер белгіленсін: 
меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мəні күн сайын кемінде 1 бо-

лады;
өтімділік коэффициентінің мəні күн сайын: 
2018 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 1,2;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,3;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,4;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,5 болады;
2) пруденциялық нормативтердің сақталуын сипаттайтын мынадай көрсеткіштер: 
өтімді активтер;
баланс бойынша міндеттемелер;
меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері.
2. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (неме-

се) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық 
нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидалары бекітілсін.

3. Осы қаулының қосымшасына сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Респуб-
ликалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департа-
ментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 5-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы ________________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 22 мамыр

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 сəуірдегі №80 қаулысымен бекітілді

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мəндерін 

есеп айырысу қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті 
жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мəндерін 
есеп айырысу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 
4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес əзірленді жəне ерікті зейнетақы жарналарын 
тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті номинал-
ды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорларын (бұдан əрі – ЕЖЗҚ), ерікті зейнетақы жарналарын 
тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін номиналды ұстаушы 
ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметпен қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушыларды (бұдан əрі – 
ИПБ1), ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді 
басқару қызметін клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (неме-
се) дилерлік қызметпен қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушыларды 
(бұдан əрі – ИПБ2) қоса алғанда, бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан əрі – брокер жəне (немесе) дилер) 
сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мəндерін есептеу тəртібін белгілейді. 

2. Қағидалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті 
орган), екінші деңгейдегі банктерге, Ұлттық почта операторына, ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорларына, уəкілетті органмен жасалған активтерді инвестициялық басқару 
шартына сəйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін 
басқарушыларға қолданылмайды. 

3. Брокердің жəне (немесе) дилердің, ЕЖЗҚ-нің, ИПБ1-дің, ИПБ2-нің үлестес 
тұлғалары бөлігінде Қағидаларда көзделген нормалар заңды тұлғаларға жəне олардың 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының көрсетілген 
ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жиырма бес жəне одан астам пайызын 
тікелей (банктер бойынша – жанама) иеленуі нəтижесінде брокермен жəне (неме-
се) дилермен, ЕЖЗҚ-мен, ИПБ1-мен, ИПБ2-мен үлестес болып табылатын үлестес 
тұлғаларына қолданылмайды. 

4. Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерін есептеу мақсаты үшін тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік 
көрсеткіш (бұдан əрі – АЕК) мөлшері қолданылады. 

2-тарау. Брокердің жəне (немесе) дилердің пруденциялық
нормативтерінің мəндерін есептеу тəртібі

5. Брокер жəне (немесе) дилер меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті 
мынадай формула бойынша есептеледі: 

К = (ӨА-М)/МКТМ, мұндағы:
ӨА – Қағидалардың 9-тармағына сəйкес өтімді болып танылатын, есептеу күніндегі 

қолда бар брокердің жəне (немесе) дилердің көрсетілген өтімді активтері;
М – есептеу күніндегі қолда бар баланс бойынша міндеттемелер;
МКТМ – меншікті капиталдың жеткіліктілігінің есебіне қабылданатын брокердің жəне 

(немесе) дилердің меншікті капиталының ең төменгі мөлшері:
номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокердің 

жəне (немесе) дилердің 75 000 (жетпіс бес мың) АЕК болатын МКТМ;
 клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокердің жəне (немесе) дилердің 53 

000 (елу үш мың) АЕК болатын МКТМ.
6. Брокердің жəне (немесе) дилердің өтімділік коэффициенті мынадай формула 

бойынша есептеледі:
Өк = ӨА/М, мұндағы:
ӨА – Қағидалардың 9-тармағына сəйкес өтімді болып танылатын, есептеу күніндегі 

қолда бар брокердің жəне (немесе) дилердің көрсетілген өтімді активтері;
М – есептеу күніндегі қолда бар баланс бойынша міндеттемелер. 
7. Уəкілетті орган Standard & Poor’s агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген 
«Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі 
рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 385 қаулысымен бекітілген Moody’s Investors Service жəне Fitch агенттіктерінің (бұдан 
əрі – басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағаларын да таниды. 

8. Қағидалардың мақсаты үшін халықаралық қаржы ұйымдары деп мынадай 
ұйымдар түсініледі: 

Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Африка даму банкі (the African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (the European Bank for Reconstruction and 

Development);
Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);
Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for 

the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Көптарапты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі;
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры;
Халықаралық даму қауымдастығы;
Халықаралық есеп айырысу банкі;

(Соңы. Басы 19-20-беттерде) 



22 26 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛRESMI

Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы;
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (the International Bank for Reconstruction 

and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).
9. Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті көлемдегі брокердің 

жəне (немесе) дилердің пруденциялық нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген 
активтер брокердің жəне (немесе) дилердің өтімді активтері ретінде танылады.

10. Қағидалардың  9-тармағында көзделген өтімді активтер есебіне мыналар 
енгізілмейді:

репо операциясының мəні болып табылатын активтерді қоспағанда, брокердің 
жəне (немесе) дилердің меншік құқығы шектелген (оның ішінде кепілге беру, 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін ауыртпалық салынған актив бой-
ынша мəмілені жасау нəтижесінде) активтер;

репо операциясының мəні болып табылатын бағалы қағаздарды қоспағанда, бро-
кер жəне (немесе) дилер оларды кері сатып алу талабымен сатқан бағалы қағаздар;

параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін есептеу мақсатында 
пайдаланылатын қор биржасының тізіміне (қор биржасының өкілдік тізімі) кіретін акци-
яларды қоспағанда, брокерге жəне (немесе) дилерге қатысты үлестес тұлғалар болып 
табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар. 

11. Брокер жəне (немесе) дилер Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бой-
ынша алдыңғы жұмыс күнінiң соңындағы, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің тікелей 
алдындағы əрбір демалыс күндерінің соңындағы жағдай бойынша əрбiр жұмыс күнi 
брокердің жəне (немесе) дилердің пруденциялық нормативтері мəндерінің есебiн 
жүргiзедi. 

3-тарау. ЕЖЗҚ пруденциялық нормативтерінің мəндерін есептеу тəртібі
12. ЕЖЗҚ-ның меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті мына формула 

бойынша есептеледі: 
К = (ӨА - М) / МКТМ, мұндағы: 
ӨА – Қағидалардың 15 жəне 17-тармақтарында көрсетілген, есептеу күніндегі қолда 

бар ЕЖЗҚ-ның өтімді жəне басқа да активтері; 
М – есептеу күніндегі қолда бар баланс бойынша міндеттемелер;
МКТМ – меншікті капиталдың жеткіліктілігінің есебіне қабылданатын, Қағидалардың 

14-тармағына сəйкес есептелген ЕЖЗҚ-ның меншікті капиталының ең төменгі мөлшері.
13. ЕЖЗҚ-ның өтімділік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі: 
Өк = ӨА/М, мұндағы:
ӨА – Қағидалардың 15 жəне 17-тармақтарында көрсетілген, есептеу күніндегі қолда 

бар ЕЖЗҚ-ның өтімді жəне басқа да активтері; 
М – есептеу күніндегі қолда бар баланс бойынша міндеттемелер;
14. Егер:
инвестициялық басқаруға қабылданған зейнетақы активтерінің құны 40 000 000 000 

(қырық миллиард) теңгеден аз болса, онда МКТМ 107 000 (жүз жеті мың) АЕК болады;
инвестициялық басқаруға қабылданған зейнетақы активтерінің құны 40 000 000 000 

(қырық миллиард) теңгеден астам болса, онда МКТМ 107 000 (жүз жеті мың) АЕК + (БҚА 
- 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге)*0,0001 болады, мұндағы БҚА инвестициялық 
басқаруға қабылданған зейнетақы активтері болып табылады.

15. Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті көлемдегі ЕЖЗҚ 
пруденциялық нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген ЕЖЗҚ-ның меншікті 
активтері ЕЖЗҚ-ның өтімді активтері ретінде танылады.

16. Қағидалардың 15-тармағында көзделген өтімді активтердің есебіне мыналар 
енгізілмейді:

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жəне уəкілетті орган шығарған 
мемлекеттік бағалы қағаздармен (басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
эмиссияланғандарды қоса алғанда) «кері репо» мəмілелерін қоспағанда, ЕЖЗҚ-
ның меншік құқығы шектелген (оның ішінде кепілге беру, міндеттемелердің орын-
далуын қамтамасыз ету үшін ауыртпалық салынған актив бойынша мəмілені жасау 
нəтижесінде) активтер; 

ЕЖЗҚ-ға қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған 
бағалы қағаздар;

ЕЖЗҚ-ның ірі акционерлеріне тиесілі ЕЖЗҚ-ның дауыс беретін акцияларының 
он жəне одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары жəне осы сенімгерлікпен 
басқарушылардың үлестес тұлғалары шығарған бағалы қағаздар;

ЕЖЗҚ-ға қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын Қазақстан Республикасының 
екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар.

17. ЕЖЗҚ-ның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын 
сомадағы, ЕЖЗҚ-ның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі қаражаты басқа активтер 
ретінде танылады.

18. ЕЖЗҚ Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша алдыңғы жұмыс 
күнінiң соңындағы, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің тікелей алдындағы əрбір дема-
лыс күндерінің соңындағы жағдай бойынша əрбiр жұмыс күнi ЕЖЗҚ-ның пруденциялық 
нормативтері мəндерінің есебiн жүргiзедi.

19. ЕЖЗҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 
тамыздағы № 236 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8794 тіркелген Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін 
пруденциялық нормативтердің тізбесінің, олардың нормативтік мəндерінің жəне есеп-
теу əдістемесінің, сондай-ақ есептілік нысандары мен ұсыну мерзімдерінің 3-тарауына 
сəйкес инвестициялау лимиттерін сақтайды.

20. ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің есебінен мəмілелер Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 237 қаулысымен бекітілген, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8815 тіркелген 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жəне (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорларының қызметін жүзеге асыру қағидаларының 2-тарауында белгіленген тəртіпте 
жасалады.

4-тарау. ИПБ1 немесе ИПБ2 пруденциялық нормативтерінің мəндерін 
есептеу тəртібі

21. ИПБ1 немесе ИПБ2 меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті мына 
формула бойынша есептеледі:

К = (ӨА - М) /МКТМ, мұндағы:
ӨА – Қағидалардың 24-тармағына сəйкес өтімді болып танылатын, есептеу күніндегі 

қолда бар ИПБ1 немесе ИПБ2-нің өтімді активтері;
М – есептеу күніндегі қолда бар баланс бойынша міндеттемелер;
МКТМ – меншікті капиталдың жеткіліктілігінің есебіне қабылданатын, Қағидалардың 

23-тармағына сəйкес есептелген ИПБ1 немесе ИПБ2-нің меншікті капиталының ең 
төменгі мөлшері.

22. ИПБ1 немесе ИПБ2-нің өтімділік коэффициенті мына формула бойынша 
есептеледі: 

Өк = ӨА/М, мұндағы:
ӨА – Қағидалардың 24-тармағына сəйкес өтімді болып танылатын, есептеу күніндегі 

қолда бар ИПБ1 немесе ИПБ2-нің өтімді активтері;
М – есептеу күніндегі қолда бар баланс бойынша міндеттемелер.
23. Егер:
ИПБ1 басқаруға қабылдаған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) 

теңгеден аз болса, онда МКТМ 107 000 (жүз жеті мың) АЕК болады;
ИПБ1 басқаруға қабылдаған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) 

теңгеден артық болса, онда МКТМ 107 000 (жүз жеті мың) АЕК + (БҚА – 40 000 000 000 
(қырық миллиард) теңге)* 0,0001-ге тең болады, мұндағы БҚА инвестициялық басқаруға 
қабылданған активтер болып табылады;

ИПБ2 басқаруға қабылдаған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) 
теңгеден аз болса, онда МКТМ 85 000 (сексен бес мың) АЕК-ге тең болады;

ИПБ2 басқаруға қабылдаған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) 
теңгеден артық болса, онда МКТМ 85 000 (сексен бес мың) АЕК + (БҚА – 40 000 000 
000 (қырық миллиард) теңге)* 0,0001-ге тең болады, мұндағы БҚА инвестициялық 
басқаруға қабылданған активтер болып табылады.

24. Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті көлемдегі ИПБ1 
немесе ИПБ2 пруденциялық нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген активтер 
ИПБ1 немесе ИПБ2-ның өтімді активтері ретінде танылады.

25. Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген өтімді активтердің есебіне мына-
лар енгізілмейді: 

репо операцияларының мəні болып табылатын активтерді қоспағанда, ИПБ1 не-
месе ИПБ2 меншік құқығы шектелген (оның ішінде кепілге беру, міндеттемелердің 
орындалуын қамтамасыз ету үшін ауыртпалық салынған актив бойынша мəмілелер 
жасау нəтижесінде) активтер; 

репо операцияларының мəні болып табылатын бағалы қағаздарды қоспағанда, 
оларды кері сатып алу талабымен ИПБ1 немесе ИПБ2 сатқан бағалы қағаздар; 

параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін есептеу мақсатында 
пайдаланылатын қор биржасының тізіміне кіретін акцияларды қоспағанда, ИПБ1 не-
месе ИПБ2-ге қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған 
бағалы қағаздар (қор биржасының өкілдік тізімі).

26. ИПБ1 немесе ИПБ2 Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес нысан бойын-
ша алдыңғы жұмыс күнінiң соңындағы, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің тікелей 
алдындағы əрбір демалыс күндерінің соңындағы жағдай бойынша əрбiр жұмыс күнi 
ИПБ1 немесе ИПБ2 пруденциялық нормативтері мəндерінің есебiн жүргiзедi. 

5-тарау. Пруденциялық нормативтердің мəндерін есептеуді ұсыну тəртібі
27. Брокер жəне (немесе) дилер Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бой-

ынша брокердің жəне (немесе) дилердің пруденциялық нормативтері мəндерінің есебін, 
ЕЖЗҚ Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ЕЖЗҚ пруденциялық 
нормативтері мəндерінің есебін, ИПБ1 немесе ИПБ2 Қағидалардың 3-қосымшасына 
сəйкес нысан бойынша ИПБ1 немесе ИПБ2 пруденциялық нормативтері мəндерінің 
есебін ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей 
уəкілетті органға ұсынады. 

28. Уəкілетті органның талабы бойынша брокер жəне (немесе) дилер, ЕЖЗҚ, ИПБ1 
немесе ИПБ2 сұрату алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей белгілі бір 
күнгі жағдай бойынша есептілікті уəкілетті органға ұсынады.

29. Қағидалардың 27-тармағында көзделген пруденциялық нормативтер мəндерінің 
есебі ұсынылатын деректердiң құпиялылығын жəне түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз 
ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар, ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн 
көлiк жүйесiн пайдалана отырып ұсынылады.

 30. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы 
деректермен сəйкестігін брокердің жəне (немесе) дилердің, ЕЖЗҚ-ның, ИПБ1 немесе 
ИПБ2-нің бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) жəне бас 
бухгалтері қамтамасыз етеді.

31. Уəкілетті органға ұсынылған Қағидалардың 27-тармағында көзделген пруденция-
лық нормативтер мəндерінің есебіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу 
қажет болған жағдайда брокер жəне (немесе) дилер, ЕЖЗҚ, ИПБ1 немесе ИПБ2 
уəкілетті органға Қағидалардың 1, 2 жəне 3-қосымшаларына сəйкес нысандар бойын-
ша пысықталған пруденциялық нормативтер мəндерінің есебін жəне тиісті өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептері көрсетілген жазбаша 
түсініктемені ұсынады.

32. Пруденциялық нормативтерді бұзған жағдайда, брокер жəне (немесе) дилер, 
ЕЖЗҚ, ИПБ1 немесе ИПБ2 бұзушылық болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
уəкілетті органға тиісті пруденциялық нормативтің бұзылуын жою жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын қоса бере отырып, бұзылу фактісі мен себептері туралы хабарлайды.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мəндерін 

есеп айырысу қағидаларына 1-қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі

Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша
 
Индексі: К1 - BD
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті 

жүзеге асыратын ұйым (бұдан əрі – брокер жəне (немесе) дилер)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен 

кешіктірмей
Нысан

 _________________________________________________________________
(брокердің жəне (немесе) дилердің атауы)

 (мың теңгемен)

№ Көрсеткіштің атауы
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1 Ақша - барлығы (1.1 - 1.7-жолдарының қосындысы), оның 
ішінде:

 100  

1.1 кассадағы ақша (брокердің жəне (немесе) дилердің балансы 
бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды)

 100  

1.2 осы қосымшаның 2 жəне 3-жолдарында көрсетілген 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің 
ағымдағы шоттарындағы ақша

 100  

1.3 орталық депозитарийдің шоттарындағы меншікті ақша  100  
1.4 брокердің жəне (немесе) дилердің кепілдік берілген, 

маржалық жарналары болып табылатын клирингтік ұйымның 
шоттарындағы меншікті ақша

 100  

1.5 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВВ-» санатынан төмен емес ұзақмерзімді жəне (неме-
се) қысқамерзімді, жеке рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
бейрезидент-банктердегі ағымдағы шоттардағы ақша

 100  

1.6 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВВ» санатынан төмен емес ұзақмерзімді рейтингі немесе 
басқа рейтингілік

 100  

 агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 
шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 
1-тармағында белгiленген функцияларды жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының бейрезидент-ұйымдарының 
шоттарындағы ақша

1.7 Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
халықаралық қауымдастықтың (International Securities 
Services Association) мүшелері болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезидент-ұйымдарының 
шоттарындағы ақша 

100

2 Мынадай талаптардың біріне сəйкес келген жағдайда, 
ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып), 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі 
салымдар: банктердің Standard & Poor’s агенттігінің 
халықаралық шəкілі бойынша «В-» төмен емес ұзақмерзімді 
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & 
Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzB» төмен емес 
рейтингілік бағасы, немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар; банктер бейрезидент бас банкі Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» 
төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар резидент еншілес банктер болып табылады.

 100  

3 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып), 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі 
салымдар, осы банктер қор биржасының ресми тізімінің 
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторындағы «премиум» са-
натына енгізілген эмитенттер немесе

 100  

 акциялары қор биржасының индексінің өкілетті тізімінде 
тұрған эмитенттер болып табылған жағдайда.

4 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып), 
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВВ-» санатынан төмен емес ұзақмерзімді жəне (неме-
се) қысқамерзімді, жеке рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
бейрезидент банктердегі салымдар

 100  

5 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есеп-
ке ала отырып), басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

 100  

6 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала оты-
рып), «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

 100  

7 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының акциялары

 100  

8 Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының 
ресми тізімі «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «пре-
миум» санатының талаптарына сəйкес келетін заңды 
тұлғалардың акциялары немесе қор биржасы индексінің 
өкілдік тізіміндегі заңды тұлғалардың акциялары

 100  

9 Заңды тұлғалардың осы қосымшаның 8-жолында көрсетілген 
акцияларға жатқызылмайтын, «В-» төмен емес рейтингі бар 
акциялары

100

10 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала оты-
рып), Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бой-
ынша «ВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Респуб-
ликасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлға-
ларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары

 100  

11 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде Standard & 
Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «В+»-тен 
«В-»-қа дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі не-
месе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойын-
ша «kzВ+»-тен «kzВ-»-қа дейінгі рейтингілік бағасы не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды 
тұлға ларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаз-
дары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есеп-
ке алғанда)

 100  

12 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып), осы 
қосымшаның 10-жолында көрсетілген, сондай-ақ рейтингілік 
бағасы жоқ, қор

 100  

 биржасының ресми тізімі «Негізгі» алаңының «борыштық 
бағалы қағаздар» секторына енгізілген мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздар

13 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімі 
«Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секто-
рына енгізілген, мына талаптарға сəйкес келетін мемлекеттік 
емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомаларын есепке алғанда):
борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу 
оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізу туралы өтініш беру күніне дейін кем дегенде екі жыл 
бұрын жүзеге асырылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
(International Financial Reporting Standards - IFRS) немесе 
Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық 
есептілік стандарттарына (General Accepted Accounting 
Principles - GAAP) сəйкес дайындайды;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігі-
не аудитті қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйым-
дардың тізбесіне кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі 
жүргізеді;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің аудиторлық есеппен 
расталған қаржылық есептілігі кемінде аяқталған екі қаржы 
жылына ұсынылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капита-
лы аудиторлық есеппен расталған, соңғы есепті күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес, республикалық бюджет тура-
лы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің кемінде екі миллион елу мың еселенген 
мөлшеріне баламалы сома болады;

 100  

борыштық бағалы қағаздар эмитентінің соңғы екі жылдың 
бір жылындағы таза пайдасы аудиторлық есеппен 
расталған, соңғы есепті күндегі қаржылық есептілікке сəйкес, 
республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде сексен бес 
мың алты жүз еселенген мөлшеріне баламалы сома болады; 
лизингтік ұйымды жəне кредиттік серіктестікті қоспағанда, 
қаржылық емес ұйым - борыштық бағалы қағаздар 
эмитентінің негізгі қызмет бойынша соңғы екі жылдың əрбір 
жылындағы сату көлемі аудиторлық есеппен расталған 
қаржылық есептіліктің деректері бойынша республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион елу мың есе-
ленген мөлшеріне баламалы сома болады; 
борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы 
жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің 
болуы;
борыштық бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізімінде 
болған кезде борыштық бағалы қағаздар бойынша маркет-
мейкердің болуы;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай 
құжаттарында жəне (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шығару проспектісінде бағалы қағаздар иелерінің оларды 
иеліктен шығару (беру) құқығына қысым жасайтын немесе 
шектейтін нормалар болмайды

14 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде,
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

15 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде,
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттері шығарған 
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш 
пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

16 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары 
(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке 
ала отырып)

 100  

17 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары 
базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

18 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі, немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасы эмитенттерінің акциялары базалық активі бо-
лып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

19 Қор биржасының ресми тізімі «Негізгі» алаңының «акци-
ялар» секторының «премиум» санатына енгізілген заңды 
тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын 
депозитарлық қолхаттар немесе қор биржасы индексінің 
өкілдік тізіміндегі заңды тұлғалардың акциялары

 100  

20 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-» 
төмен емес халықаралық рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған 
борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген 
сыйақы сомаларын есепке ала отырып)

 100  

21 Тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттері  100  
22 Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың жəне 

бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушылары 
акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар нарығы 
инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды 
тұлғалардың акциялары

 100  

23 Инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес 
тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың, қызметкерлердің 
жəне басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін ше-
гергенде, шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген, 
инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойын-
ша актив сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын (ықтимал 
шығындарға резервтерді шегергенде) дебиторлық берешек

 100  

24 Инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойын-
ша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сома-
да жылжымайтын мүлік түріндегі брокердің жəне (немесе) 
дилердің негізгі құрал-жабдықтары

 100  

25 Пай барлығы, оның ішінде: 100
25.1 Exchange Traded Funds паилары, бағалары келесі есептік 

көрсеткіштерге (индекстерге) байланған (күмəнді борыштар 
бойынша резервтерді шегергенде):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);

100

DJIA (Dow Jones Industrial Average);
ENXT 100 (Euronext 100);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World 
Index);
NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX (Tokyo Price Index);
HSI (Hang Seng Index);

25.2 Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities 
(ETC), Exchange Traded Notes (ETN) паилары, күмəнді бо-
рыштар бойынша резервтерді шегергенде, Morningstar 
рейтингілік агенттігінің «5 жұлдыз» рейтингі бар;

100

26 Өтімді активтердің жиынтығы (ӨА) (1-25-жолдар сомасы)  х  
27 Баланс бойынша міндеттемелер  х  
28 Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері (МКТМ) х х  
29 Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (К) (26-жол-

27-жол)/28-жол) 1-ден кем емес
х х

30 Өтімділік коэффициенті (Өк) (26-жол /27-жол) х х   
Бiрiншi басшы немесе оны ауыстыратын тұлға 
__________________________________________________________ ___________
                   (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                   (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
__________________________________________________________ ___________
                   (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                   (қолы)

Орындаушы: ___________________________________________ ______________
       (лауазымы, тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)            (қолы) 
 
Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «____» __________

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген 

 
Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі нысанына 

қосымша 
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздар нарығында брокер-

лік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық 
нормативтері мəндерінің есебі» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті 
жүзеге асыратын ұйым ай сайын, есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы 
деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы немесе оны ауыстыратын тұлға, бас бухгалтер жəне 
орындаушы қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда есепті кезеңнің күнтізбелік соңғы күнінің соңындағы деректер тол-

тырылады.
6. 5-бағанда 3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде 

есептелген есепті кезеңнің күнтізбелік соңғы күнінің соңындағы есептелген сомасы 
толтырылады. 

7. 29-жолда баланс бойынша өтімді активтер мен міндеттемелер арасындағы 
айырманың меншікті капиталдың ең аз мөлшерін е    қатынасы ретінде есептелген 
меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мəні толтырылады.

8. 30-жолда өтімді активтердің баланстағы міндеттемелерге қатынасы ретінде 
есептелген өтімділік коэффициентінің мəні толтырылады.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мəндерін 

есеп айырысу қағидаларына 2-қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің 

шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
(немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорының пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі

Есепті кезең: 20 ___ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша
 
 Индексі: K1-BD_DNPF
 Кезеңділігі: ай сайын
 Ұсынады: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді 

басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу 
құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен 
қоса атқаратын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (бұдан əрі – ЕЖЗҚ)

 Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
 Нысанды ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс 

күнінен кешіктірмей
Нысан 

_____________________________________________________________________
(атауы – ЕЖЗҚ)

(мың теңгемен)

№ Көрсеткіштердің атауы
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1 Ақша - барлығы (1.1.-1.6-жолдарының қосындысы):  X  
1.1 кассадағы ақша, ЕЖЗҚ балансы бойынша активтер 

сомасының он пайызынан астам емес
 100  

1.2 Осы қосымшаның 2-жолында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы 
шоттарындағы теңгемен жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
халықаралық шəкілі бойынша «АА-» төмен емес тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар елдердің 
шетелдік валютасымен ақша

 100  

1.3 орталық депозитарийдің шоттарындағы меншікті ақша  100  
1.4 клирингтік ұйымдардың шоттарындағы ЕЖЗҚ -ның кепілдік 

берілген, маржалық жарналары болып табылатын меншікті 
ақша

 100  

1.5 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бой-
ынша «ВВВ-» төмен емес ұзақмерзімді жəне (неме-
се) қысқамерзімді рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес

 100  

 банктерінің ағымдағы шоттарындағы Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар 
елдердің шетел валютасымен ақша

1.6 Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзiмдi жəне (немесе) қысқа 
мерзiмдi рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «АА-» төмен емес тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілiк бағасы бар елдердiң ше-
тел валютасындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған 
нарығындағы операцияларды жүзеге асыру мақсатында 
ЕЖЗҚ үшін банктiк қызметтi ұсынатын басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингілік 
бағасы бар Қазақстан Республикасының шетелдік 
ұйымдарының ағымдағы шоттарындағы ақша

 100  

1.7 Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының 
шоттарындағы ақша (International Securities Services 
Association)

100

2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойын-
ша «В-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Standard & 
Poor’s агенттiгiнiң ұлттық шəкiлi бойынша «kzB» төмен емес 
рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң 
бiрiнiң ұлттық шəкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктерінің отыз алты айдан аспайтын мерзімге 
арналған салымдары

 100  

3 Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойын-
ша «В-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Standard & 
Poor’s агенттiгiнiң ұлттық

 100  

 шəкiлi бойынша «kzB» төмен емес рейтингілік бағасы не-
месе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкiлi 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің 
банктік депозит сертификаттары

4 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шығарған 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 
қағаздары (басқа мемлекеттердiң заңнамасына сəйкес 
эмиссияланғандарын қоса алғанда)

 100  

5 Қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзiлген Қазақстан 
Республи ка сының жергiлiктi атқарушы органдары шығарған 
облигациялар

 100  

6 «Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

 100  

7 Екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттiк портфельдерiнiң 
сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйым шығарған 
борыштық бағалы қағаздар

 100  

8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойын-
ша «ВВ-» төмен емес рейтингілiк бағасы немесе басқа 
рейтингілiк агенттiктердiң бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
ұлттық шəкiлi бойынша «kzВВ» төмен емес рейтингілiк 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірінің 
ұлттық шəкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының акция-
лары жəне осы акциялар базалық активі болып табылатын 
депозитарлық қолхаттары

 100  

9 Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының 
ресми тізімі «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «пре-
миум» санатының талаптарына сəйкес келетін Қазақстан 
Республикасы ұйымдарының акциялары немесе қор биржа-
сы индексінің өкілдік тізіміндегі заңды

 100  

 тұлғалардың акциялары
10 Заңды тұлғалардың осы қосымшаның 9-жолында 

көрсетілген акцияларға тиесілі, «В-» төмен емес рейтингі 
бар акциялары

 100  

11 Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес шығарылған, Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ-» төмен емес 
рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы не-
месе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойын-
ша «kzВ» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан 
Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық 
бағалы қағаздары

 100  

12 Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес шығарылған, Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «В+»-тен «В-»-
қа дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік 
бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ-»-тан «kzВ»-ға дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар 
Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздары

 100  

13 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде), 
осы қосымшаның 11 жəне 12-жолдарында көрсетілген 
деңгейден төмен емес рейтингілік бағасы бар, сондай-
ақ рейтингілік бағасы жоқ, қор биржасының ресми тізімі 
«Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторы-
на енгізілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар;

 100  

14 Осы қосымшаның 11 - 13-жолдарында көрсетілген бағалы 
қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының жəне 
басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған 
жəне мынадай талаптарға сəйкес келетін Қазақстан 
Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық 
бағалы қағаздары:
Борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу 
оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне 
кіргізу туралы өтініш берілген күннен бастап кемінде екі жыл 
бұрын жүзеге асырылған;

 100  

Борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
(International Financial Reporting Standards - IFRS) (бұдан 
əрі - ХҚЕС) немесе Америка Құрама Штаттарында 
қолданылатын қаржылық есептілік стандарттарына (General 
Accepted Accounting Principles - GAAP) (бұдан əрі – АҚШ 
ҚЕС) сəйкес жасайды;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігі-
нің аудитін қор биржасымен танылған аудиторлық ұйым дар-
дың тізбесіне кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
аудиторлық есеппен бекітілген борыштық бағалы қағаздар 
эмитентінің қаржылық есептілігі, кемінде екі аяқталған 
қаржылық жыл үшін ұсынылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капита-
лы аудиторлық есеппен бекітілген соңғы есептік күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес тиісті қаржылық жылға 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің кем дегенде екі миллион елу мың есе-
ленген мөлшеріне баламалы сома болады;
соңғы екі жылдың біріндегі борыштық бағалы қағаздар 
эмитентінің таза пайдасы аудиторлық есеппен бекітілген 
соңғы есептік күндегі қаржылық есептілікке сəйкес тиісті 
қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кем дегенде сексен 
бес алты жүз еселенген мөлшеріне баламалы сома болады;
лизингілік ұйымды жəне кредиттік серіктестікті қоспағанда, 
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің - қаржы ұйымы 
болып табылмайтын ұйымның соңғы екі жылдың біріндегі 
сату көлемі аудиторлық есеппен бекітілген соңғы есептік 
күндегі қаржылық есептілікке сəйкес тиісті қаржылық жылға 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің кем дегенде екі миллион елу мың есе-
ленген мөлшеріне баламалы сома болады; 
борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы 
жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің 
болуы;
аталған бағалы қағаздардың қор биржасының ресми 
тізімінде болу уақытында борыштық бағалы қағаздар бой-
ынша маркет-мейкердің болуы;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай 
құжаттарында жəне (немесе) бағалы қағаздар 
шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың 
меншік иелерінің оларды иелігінен шығару (беру) 
құқықтарына қысым жасайтын не шектейтін нормалар жоқ.

15 Осы қосымшаның 11, 12, 13 жəне 14-жолдарында 
көрсетілген бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес шығарылған жəне мынадай талаптарға сəйкес 
келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік 
емес борыштық бағалы қағаздары:
Борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу 
оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне 
кіргізу туралы өтініш берілген күннен бастап кемінде бір 
жыл бұрын жүзеге асырылған;
Борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті 
ХҚЕС

 100  

 немесе АҚШ ҚЕС сəйкес жасайды;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігі-
нің аудитін қор биржасымен танылған аудиторлық ұйымдар-
дың тізбесіне кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
борыштық бағалы қағаздар эмитенті аудиторлық есеппен 
бекітілген қаржылық есептілікті соңғы аяқталған қаржылық 
жыл үшін ұсынған; 
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капита-
лы аудиторлық есеппен бекітілген соңғы есептік күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес оның жарғылық капиталынан 
кем болмауы тиіс;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капита-
лы аудиторлық есеппен бекітілген соңғы есептік күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес тиісті қаржылық жылға 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің кем дегенде үш жүз қырық мың еселен-
ген мөлшеріне баламалы сома болады;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің аудиторлық есеппен 
бекітілген соңғы есептік күндегі қаржылық есептілікке сəйкес 
аяқталған үш қаржылық жылдың біріндегі таза пайдасының 
болуы; 
лизингілік ұйымды жəне кредиттік серіктестікті қоспағанда, 
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің - қаржы ұйымы бо-
лып табылмайтын ұйымның соңғы жылдағы сату көлемі 
аудиторлық есеппен бекітілген соңғы есептік күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес тиісті қаржылық жылға 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің кем дегенде үш жүз қырық мың еселен-
ген мөлшеріне баламалы сома болады; 
борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы 
жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің 
болуы;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай 
құжаттарында жəне (немесе) бағалы қағаздар 
шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың 
меншік иелерінің оларды иелігінен шығару (беру) 
құқықтарына қысым жасайтын не шектейтін нормалар жоқ.

16 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
шығарған мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

 100  

17 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған 
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар

 100  

18 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің акцияла-
ры жəне осы акциялар базалық активі болып табылатын 
депозитарлық қолхаттар

 100  

19 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары 
базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

20 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzВВ-» төмен емес рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар

 100  

 Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары базалық 
активтер болып табылатын депозитарлық қолхаттар

21 Қор биржасының ресми тізімі «Негізгі» алаңының «ак-
циялар» секторы «премиум» санатына енгізілген заңды 
тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын 
депозитарлық қолхаттар немесе қор биржасы индексінің 
өкілдік тізіміндегі заңды тұлғалардың акциялары

 100  

22 Осы қосымшаның 10-жолында көрсетілген акциялар 
базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

23 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған борыштық бағалы қағаздар

 100  

24 Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы 
(London bullion market association) қабылдаған жəне осы 
қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы 
жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде 
белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сəйкес 
келетін тазартылған бағалы металдар жəне металл 
депозиттері, оның ішінде Standard & Poor’s агенттігінің 
халықаралық шəкілі бойынша «АА» төмен емес рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан 
Республикасының резиденті емес банктерінде 12 (он екі) 
айдан аспайтын мерзімге салынған металл депозиттері

 100  

25 Бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың 
жəне акционерлері бағалы қағаздар нарығының кəсіби 
қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздар нарығы 
инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды 
тұлғалардың акциялары

 100  

26 Зейнетақы активтері бойынша комиссиялық сыйақылар мен 
зейнетақы

 100  

 активтерін инвестициялаудан есептелген инвестициялық 
кіріс бойынша, шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген 
дебиторлық берешек

27 ЕЖЗҚ балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайы-
зынан аспайтын сомадағы ЕЖЗҚ-ның жылжымайтын мүлік 
түріндегі негізгі қаражаты

 100  

28 Пайлар барлығы, оның ішінде 100
28.1 Exchange Traded Funds пайлары, олар бойынша бағаның 

құрылуы мынадай есептік көрсеткіштерге (индекстерге) бай-
ланған (күмəнді борыштар бойынша резервті шегерумен):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
ENXT 100 (Euronext 100);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World 
Index);
NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX (Tokyo Price Index);
HSI (Hang Seng Index).

100

28.2 Күмəнді борыштар бойынша резервті шегерумен 
Morningstar рейтингтік агенттігінің «5 жұлдыз» рейтингтік 
бағалауына ие, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange 
Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) 
пайлары.

100

29 Жиынтығында өтімді жəне басқа активтер (1 - 28 жолдар 
сомасы) 

 х  

30 Баланс бойынша міндеттемелер  х  
31 МКТМ    
32 К1 меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (29-

жолы - 30-жолы)/31-жолы) кемінде 1
х х  

33 Кл Өтімділік коэффициенті (29-жолы/30-жолы) х х
34 Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны х х  
35 Баланс бойынша активтер сомасы х х 
Бiрiншi басшы немесе оны ауыстыратын тұлға
 ___________________________________________ ______________
              (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
____________________________________________ ____________ 
             (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                  (қолы) 

Орындаушы ___________________________________________ ____________
                      (лауазымы, тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)        (қолы)
 
Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы «_____» _______________ 
 
Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме осы нысанға қосымшада берілген

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шот-
тарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметпен қоса атқаратын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының 

пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі нысанына қосымша 
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шотта-
рын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметпен қоса атқаратын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының 

пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналарын тарту 
құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті номиналды ұстаушы 
ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында 

(Жалғасы. Басы 21-бетте) 

(Соңы 23-бетте) 
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брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорының пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі» нысанын (бұдан 
əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық 
портфельді басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын 
жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметпен қоса атқаратын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды 
жəне есепті кезеңнің соңында өтімді активтер, өзге активтер, міндеттемелер, меншікті 
капиталының ең төменгі мөлшері жəне меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі 
бойынша толтырады. Нысанда деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) 
теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне 
одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы немесе оны ауыстыратын тұлға, бас бухгалтер жəне 
орындаушы қол қояды. 

 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер тол-

тырылады.
6. 5-бағанда 3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есеп-

телген есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы есептелген сома көрсетіледі.
7. 32-жолда өтімді активтер мен міндеттемелер айырмасының меншікті капиталдың 

ең төменгі мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілігі 
коэффициентінің мəні толтырылады. 

8. 33-жолда өтімді активтердің баланс бойынша міндеттемелерге қатынасы ретінде 
есептелген өтімділік коэффициентінің мəні толтырылады.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті 
жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің 

мəндерін есеп айырысу қағидаларына 3-қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинақтауға арналған нысан
 

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді 
басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу 

құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын 
инвестициялық портфельді басқарушының, ерікті зейнетақы жарналарын 

тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен 
қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық 

нормативтері мəндерінің есебі
 

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша
 
Индекс: K1-BD_UIP
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық 

портфельді басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын 
жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын 
инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан əрі – ИПБ1) немесе ерікті зейнетақы 
жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару (бұдан əрі – ИПБ2) 
қызметін клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметпен қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен 

кешіктірмей
 Нысан

 _____________________________________________________________________
(ИПБ1 немесе ИПБ2 атауы) 

  (мың теңгемен)

№ Көрсеткіштің атауы
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1 Ақша - барлығы (1.1.-1.7-жолдарының сомасы), оның ішінде:  100  
1.1 кассадағы ақша (инвестициялық портфельді басқарушының 

балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан 
аспайды)

 100  

1.2 осы Қосымшаның 2 жəне 3-жолдарында көрсетілген 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің 
ағымдағы шоттарындағы ақша

 100  

1.3 орталық депозитарийдегі шоттардағы меншікті ақша  100  
1.4 клирингтік ұйымдағы шоттардағы инвестициялық 

портфельді басқарушының кепілдік берілген маржалық жар-
налары болып табылатын меншікті ақша

 100  

1.5 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВВ-» санатынан төмен емес ұзақ мерзімді жəне (неме-
се) қысқа мерзімді, жеке рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі 
ағымдағы шоттардағы ақша

 100  

1.6 «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілде-
дегі Қазақстан Республикасының Заңы 59-бабының 
1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, 
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейре-
зидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша 

 100  

1.7 Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мəселелері бойынша 
халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы 
шоттардағы ақша (International Securities Services 
Association)

100

2 Мына талаптардың біреуіне сəйкес келген кезде, 
ықтимал шығындарға резервтерді шегергендегі Қазақстан 
Республика сының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар 
(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке 
алғанда):
банктердің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі 
бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzB» төмен емес рейтингтік бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
банктер бейрезидент бас банкінің Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» төмен емес 
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
резидент еншілес банк болып табылады 

 100  

3 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы банктер-
дің қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «ак-
циялар» секторының «премиум» санатына енгізілген 
эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің 
өкілдік тізіміндегі эмитенттер болу талабымен Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар 
(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке 
алғанда)

 100  

4 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-
» төмен емес ұзақ мерзімді жəне (немесе) қысқа мерзімді, 
жеке рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент 
банктердегі салымдар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы 
сомаларын есепке алғанда)

 100  

5 Ықтимал шығындарға резервтерді шегерген-
де, басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес 
айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

6 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, «Самұрық-
Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 
шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен 
есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

7 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бой-
ынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының акциялары

 100  

8 Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының 
ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының 
«премиум» санаты талаптарына сəйкес келетін заңды 
тұлғалардың акциялары немесе қор биржасы индексінің 
өкілдік тізімінде тұрған заңды тұлғалардың акциялары

 100  

9 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ-
» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бой-
ынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы 
қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын 
есепке алғанда)

 100  

10 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard & 
Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «В+»-тен 
«В-»-қа дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzВ+»-тен «kzВ-»-қа дейін рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы 
қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын 
есепке алғанда)

 100  

11 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы 
қосымшаның 10-жолында көрсетілген деңгейден төмен 
рейтингтік бағасы бар, сондай-ақ рейтингтік бағасы жоқ, қор 
биржасының ресми тізімі «Негізгі» алаңының «борыштық 
бағалы қағаздар» секторына енгізілген мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген 
сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

12 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан 
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімі 
«Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секто-
рына енгізілген, мына талаптарға сəйкес келетін мемлекеттік 
емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есеп-
телген сыйақы сомаларын есепке алғанда):
борыштық бағалы қағаздар эмитентін мемлекеттік тіркеу 
оның бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізу туралы өтініш беру күніне дейін кем дегенде екі жыл 
бұрын жүзеге асырылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
(International Financial Reporting Standards - IFRS) немесе 
Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық 
есептілік стандарттарына (General Accepted Accounting 
Principles - GAAP) сəйкес дайындайды;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық есептілігі не 
аудитті қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйым дардың 
тізбесіне кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің аудиторлық есеппен 
расталған қаржылық есептілігі кемінде аяқталған екі қаржы 
жылына ұсынылған;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің меншікті капита-
лы аудиторлық есеппен расталған, соңғы есепті күндегі 
қаржылық есептілікке сəйкес, республикалық бюджет туралы 
заңда тиісті қаржы жылына белгіленген

 100  

айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион елу мың есе-
ленген мөлшеріне баламалы сома болады;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің соңғы екі жылдың 
бір жылындағы таза пайдасы аудиторлық есеппен 
расталған, соңғы есепті күндегі қаржылық есептілікке сəйкес, 
республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде сексен бес 
мың алты жүз еселенген мөлшеріне баламалы сома болады; 
лизингтік ұйымды жəне кредиттік серіктестікті қоспағанда, 
қаржылық емес ұйым - борыштық бағалы қағаздар 
эмитентінің негізгі қызмет бойынша соңғы екі жылдың əрбір 
жылындағы сату көлемі аудиторлық есеппен расталған 
қаржылық есептіліктің деректері бойынша республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион елу мың есе-
ленген мөлшеріне баламалы сома болады; 
борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы 
жиналысымен бекітілген корпоративтік басқару кодексінің 
болуы;
борыштық бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізімінде 
болған кезде борыштық бағалы қағаздар бойынша маркет-
мейкердің болуы;
борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай құжатта-
рында жəне (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шығару проспектісінде бағалы қағаздар иелерінің оларды 
иеліктен шығару (беру) құқығына қысым жасайтын немесе 
шектейтін нормалар болмайды.

13 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-
» төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтік 
бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

14 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, шетел 
эмитенттерінің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің рейтингі бар 
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі бо-
рыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

15 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойын-
ша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары (негізгі борыш 
пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

16 Базалық активі Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары 
базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

17 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бой-
ынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының эмитенттерінің акциялары базалық активі 
болып табылатын депозитарлық қолхаттар

 100  

18 Қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акция-
лар» секторының «премиум» санаты талаптарына сəйкес 
келетін заңды тұлғалардың акциялары немесе қор биржасы 
индексінің өкілдік тізімінде тұрған заңды тұлғалардың ак-
циялары базалық активі болып табылатын депозитарлық 
қолхаттар

 100  

19 Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, халықаралық 
қаржы ұйымдары шығарған, Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВВ-» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар борыштық бағалы қағаздар (негізгі 
борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке алғанда)

 100  

20 Тазартылған қымбат металдар жəне металл депозиттер  100  
21 Акционерлері бағалы қағаздар нарығының кəсіби 

қатысушылары болып табылатын бағалы қағаздар нарығы 
инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын бағалы 
қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың жəне 
өзге де заңды тұлғалардың акциялары

 100  

22 Қызметкерлердің жəне басқа тұлғалардың дебиторлық 
берешектерін шегергенде, инвестициялық портфельді 
басқарушыға қатысты үлестес тұлғалар болып табылмай-
тын ұйымдардың шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген, 
инвестициялық портфельді басқарушының балансы бой-
ынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын 
сомадағы дебиторлық берешек (ықтимал шығындарға 
резервтерді шегергенде) 

 100  

23 Инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойын-
ша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сома-
да жылжымайтын мүлік түріндегі ИПБ1-дің жəне ИПБ2-нің 
негізгі қаражаты

 100  

24 Пайлар барлығы, оның ішінде: 100
24.1 баға белгілеу мынадай есептік көрсеткіштерге (индекстерге) 

байланысты Exchange Traded Funds пайлары (күмəнді бо-
рыштар бойынша резервті шегергенде):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
ENXT 100 (Euronext 100);

100

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World 
Index);
NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX (Tokyo Price Index);
HSI (Hang Seng Index).

24.2 күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, 
Morningstar рейтингтік агенттігінің «5 жұлдыз» рейтингтік 
бағасына ие Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded 
Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары

100

25 Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы (1-24-жолдардың сомасы)  х  
26 Баланс бойынша міндеттемелер  х  
27 Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері (МКЕТМ) х х  
28 Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (К) (25-жол 

- 26-жол) / 27-жол) кемінде 1
х х

29 Өтімділік коэффициенті (Өк) (25-жол/26-жол) х х   
Бiрiншi басшы немесе оны ауыстыратын тұлға 
_________________________________________________________ _____________
  (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)              (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
 ___________________________________ ______________________ ____________ 
  (тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)              (қолы)

Орындаушы: ___________________________________________ ______________
      (лауазымы, тегi, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)              (қолы) 
Телефоны: ______________

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «____» __________

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді 
басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын 

жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын 
инвестициялық портфельді басқарушының, ерікті зейнетақы жарналарын 

тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен 
қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық 

нормативтері мəндерінің есебі нысанына қосымша 
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді 
басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу 

құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын 
инвестициялық портфельді басқарушының, ерікті зейнетақы жарналарын 

тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен 
қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық 

нормативтері мəндерінің есебі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналарын тарту 
құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен 
қоса атқаратын инвестициялық портфельді басқарушының, ерікті зейнетақы жарна-
ларын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса 
атқаратын инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері 
мəндерінің есебі» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық 
портфельді басқару қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын 
жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын 
инвестициялық портфельді басқарушы немесе ерікті зейнетақы жарналарын тарту 
құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін клиенттердің шоттарын 

жүргізу құқығынсыз брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқаратын 
инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің 
соңында өтімді активтер, міндеттемелер, меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері 
жəне меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі жəне өтімділік нормативі бойынша 
толтырады. Нысанда деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз 
сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары 
сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы немесе оны ауыстыратын тұлға, бас бухгалтер жəне 
орындаушы қол қояды.

 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер тол-

тырылады.
6. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы есептеуге арналған, 

3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген сома 
көрсетіледі.

7. 28-бағанда баланс бойынша өтімді активтер мен міндеттемелер айырмасының 
меншікті капиталдың ең төменгі мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті 
капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мəні толтырылады.

8. 29-бағанда өтімді активтердің баланс бойынша міндеттемелеріне қатынасы 
ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мəні көрсетіледі.

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының

2018 жылғы 27 сəуірдегі № 80 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 

құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті 
жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативті белгілеу, Бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар 
үшін пруденциялық нормативтің мəндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 146 
қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9736 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінде № 148 (2542) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қор биржа-
сы бағалы қағаздарының ресми тізімі мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 244 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10339 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) бекітілген Қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі 
мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесінің 18-тармағы.

3. «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) 
бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойлатын 
талаптарды бекіту жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы 
№ 54 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
15175 болып тіркелген, 2017 жылғы 14 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2-қосымшасына сəйкес 
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 13-тармағы. 

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар 
нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қаңтардағы № 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда 2018 года Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 
бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесінің 3-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы            
6 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17005 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 30 мамыр              №103             Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
инвестициялық операцияларын жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі 

№65 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына жəне «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын 
сенімгерлік басқару туралы шарт туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 
жылғы 18 мамырдағы № 655 қаулысына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорын сенімгерлік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқар-
масының 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4361 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларында:

62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«62. Егер Ұлттық Банк Басқармасының шешімімен өзгеше көзделмесе, Қордың бір 

кастодианға өткізілетін активтерінің нарықтық құны 25 (жиырма бес) миллиард АҚШ 
доллары баламасынан аспауға тиіс.».

2. Монетарлық операциялар департаменті (Молдабекова Ə.М.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департа-
ментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2018 жылғы 31 мамырдан бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады.

Ұлттық Банк  Төрағасы Д.АҚЫШЕВ
 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б. Сұлтанов 
2018 жылғы 31 мамыр 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16973 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 21-22-беттерде) 

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. Басы113-114-нөмірлерде)
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Бұл модуль зергер-бұрамашы 
жұмысының негізгі түрлерін орындауға 
қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді сипаттай-
ды. Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: мамандықтың, 
шеберліктің ерекшелігімен, оның негізгі 
бөлімшелерімен, жұмыс режимімен, 
негізгі жəне қосымша цехтармен, 
олардың тағайындалуымен танысу-
ды; зергер-бұрамашының жұмыс ор-
нын ұйымдастыруды; процестің негізгі 
жəне қосалқы жабдығын; зергер-
бұрамашы жұмысының ерекшелігін 
меңгереді. Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: кəсіпорында та-
ныстыру жұмыстарын жүргізуі, 
құралдармен жұмыс істеуі, əшекейден 
зергерлік бұйымдарды жасау бойынша 
жұмыстарды орындауы, мамандықтың 
ерекшелігімен танысады.

Оқыту нəтижесі: 1) Зергер-бұрамашының 
біліктілігі бойынша жұмысты орындау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Талаптарға сəйкес Зергер-бұра  -
машының жұмыс орнын ұйым-
дастырады. 
2. Тағайындауы бойынша аспап-
тармен жұмыс істейді.
3. Кəсіптік терминологияны 
түсінеді.
4. Нақыш қондыру, эмальдау жəне 
əшекейлі өндіру технологиясының 
негіздерін меңгереді. 5. Жартылай 
қымбат жəне қымбат тастарды 
бекіту тəсілін меңгереді.
6. Сəндік жəне қолданбалы 
өнердің негізгі стильдік 
ерекшеліктерін түсінеді.
7. Əртүрлі күрделіліктегі 
əшекейден зергерлік жəне 
көркемдік бұйымдарды дайын-
дайды.
8. Оқа техникасын меңгереді.
9. Зергерлік бұйымдардың пісірі-
луін, ойылуын, бедерленуін орын-
дайды. 10. Зергер-бұрамашы 
жұмысының ерекшелігін түсінеді.
11. Зергер-бұрамашының негізгі 
жұмыстарын орындайды.

 «041504 2 – Зергер-орнықтырушы» біліктілігі
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Бұл модуль түсті жəне қымбат металдар-
дан жасалған зергерлік бұйымдардың 
пісірілуін орындауға қажетті жұмыс 
нəтижелілігін, дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: пісіру 
жұмыстарының жүйелілігін, металдарды 
біріктіру қасиеттерін; дəнекерлерді дай-
ындау технологиясын; дəнекерлеуден 
пісірудің айырмашылығын; пісіруді 
қолдануды; пісіру түрлерін; зергерлік 
бұйымдарды құрастыру технологиясын 
жəне орнықтыру операцияларын орын-
дау тəсілдерін; ағарту қағидаларын; 
түсті жəне қымбат металдардың негізгі 
ерекшеліктерін;
зергерлік бұйымдардың күрделіленген 
түйіндері мен бөлшектерін егеу мен 
пісіру тəсілдерін;
түсті жəне қымбат металдардан 
жасалған зергерлік бұйымдардың 
термикалық өңдеу қағидаларын; 
отқұндақты пештер құрылғысын;
зергерлік бұйымдарға күрделі бөлшектер 
мен түйіндерді дайындау əдістерін; 
бекітудің алуан түрі үшін ендірмелерге 
жиектемелерді қиыстырып келтіру 
тəсілдерін; 
бормашинада зергерлік бұйымдарды 
өңдеу тəсілдерін; жинақтау кезінде 
күрделі калибрлерді жəне шектер ша-
масын пайдалану қағидаларын; күміс 
бұйымдарды жаңалау тəсілдерін; 
үлдір өрнектерді аралау тəсілдерін; 
ендірмелерді бекітуге белгілеу 
тəсілдерін; нақыштау тəсілдерін; 
бұйымды дайындау сапасына қойылатын 
талаптарды меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушылар: 
дəнекерлермен жұмыс істеуі; шілтерімен, 
дəнекерлейтін аспаппен жұмыс істеуі; 
дəнекерлеу жұмыстарын жасауы; 
дəнекерді металдың беткі жағына 
түсіреді.

Оқыту нəтижесі: 1) Дəнекерді дайындау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дəнекерді алу тəсілін түсінеді.
2. Дəнекердің құрамын біледі.
3. Дəнекерді балқыту температура-
сын есептейді.
4. Дəнекерлеу кезінде металға 
дəнекерді қондырады.

Оқыту нəтижесі: 2) Бөлшектердің дəнекерленуін 
орындау.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Мыс пен оның қорытпаларын 
дəнекерлеу тəсілдерін айырады.
2. Дəнекерлеу түрлерін айырып 
таниды.
3. Металды қыздыру температура-
сын есептейді.
4. Дəнекерлеуді жүргізеді.
5. Жанарғымен жұмыс істейді.
6. Əртүрлі металдарға 
дəнекерлеуді жасайды.
7. Өңдеуді жүргізеді.
8. Дəнекерлеу технологиясын 
түсінеді. 
9. Шойынның дəнекерленуін жа-
сайды.
10. Жездің дəнекерленуін орын-
дайды.
11. Қоланы дəнекерлеу 
ерекшеліктерін айырып таниды. 
12. Электродта қорытылған имек-
теп дəнекерлеу үшін ұнтақты 
сымның ерекшелігін түсінеді.
13. Дəнекерлеу кезінде 
металдардың беткі қабатын актив-
теу ерекшеліктерін түсінеді.
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Бұл модуль зергерлік бұйымдарды 
əртүрлі күрделілікте саңылауларды 
бұрғылауға қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде білім 
алушылар: 
саңылауларды бұрғылау мен түйреу 
үшін түрлі айлабұйымдарды қолдану 
əдістерін; барлық диаметр мен 
нысандардағы саңылауларды бұрғылау 
түрлері мен əдістерін; саңылаулардың 
түрлері мен нысандарын; бұрғылау 
тəсілдерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар: бұрғылау аспаптарын 
пайдалануы; барлық күрделі жəне 
диаметрдегі саңылаулардың 
бұрғылануын жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Барлық диаметр мен 
нысандардағы саңылауды бұрғылау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бұрғылаумен жұмыс істейді.
2. Бұрғылау режимдерін меңгереді.
3. Барлық нысандағы жəне 
диаметрдегі саңылауды 
бұрғылайды.
4. Саңылаудың тереңдігін реттейді.
5. Үгінділерін кетіреді.
6. Бұрғыны қайрау əдістерін 
түсінеді. 
7. Саңылауларды бұрғылау жəне 
түйреу үшін түрлі құрылғыларды 
қолданады.
8. Ең қарапайым құрылғыларды 
қолдана отырып, саңылауды 
бұрғылайды.
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Бұл модуль түсті жəне қымбат 
металдардан жасалған қарапайым 
жəне күрделі зергерлік бұйымдардың 
орнықтырылуын орындауға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар мен 
білімдерді сипаттайды Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алушылар: 
дəнекерлеу түрлері мен тəсілдерін; 
зергерлік бұйымдарды орнықтыруды; 
металдармен өзара əрекеттесу кезінде 
дəнекерлеу қасиеттерін; дəнекерлер мен 
металдарды қорытудың температуралық 
режимін меңгереді. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: саңылауларды 
бұрғылау жəне түйреп тесу үшін түрлі 
айлабұйымдарды қолдануы; түсті жəне 
қымбат металдардан жасалған зергерлік 
бұйымдарды термикалық өңделуін 
орындауы; буындар, бұрандалар жəне 
шайбалардың негіздерін аралауы; 
ранттарды, шарнирлерді жəне құлыпқа 
пластиналарды дəнекерлеуі; ең 
қарапайым айлабұйымдарды қолдана 
отырып, саңылауды бұрғылауы; түсті 
металдардан жəне күмістен ыдыс 
тобының зергерлік бұйымдарын 
қолмен жылтыратуы жəне қырып 
тегістеуді орындауы, «жіп» корнерлерін, 
сырғаларға арналған құлыптарды, 
брошьтарға сүмбі құлыптарды, бос 
бөлшектер мен бұйымдарды дайындауы; 
түсті металдардан жəне күмістен 
жасалған зергерлік бұйымдарды 
жөндеуі; бормашинаның көмегімен 
бұйымды өңдеуі; дəнекерлеуге жиынды 
əзірлеуі; бөлшектер мен түйіндерді 
дəнекерлеуді, құюды, июді, түзетуді, 
центрлеуді, қиыстырып келтіруді 
орындауы; бұйымды ағартуы; құлақшаға 
буынды біріктіруі; бұйымдардың түйіспелі 
(нүктелі) дəнекерлеуін орындауы; 
күміс бұйымдарды жаңалауды; күрделі 
калибрде жиынтықтың сапасын 
тексереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Əртүрлі күрделіліктегі 
зергерлік бұйымдардың дəнекерленуін, 
бөлшектеуді, монтаж жасалуын жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дəнекерлеу түрін жіктейді.
2. Дəнекерлерм мен металдар-
ды қорытудың температуралық 
режимін сақтайды.
3. Қорытудың температуралық 
режимін іріктейді.
4. Дəнекермен жұмыс істейді.
5. Жанарғымен, дəнекерлейтін 
аспаппен жұмыс істейді.
6. Өзара бөлшектерді 
дəнекерлейді.
7. Бөлшектерді жинайды.
8. Ыдыс тобындағы зергерлік 
бұйымдарды қолмен өңдеу 
тəсілдерін жəне технологиялық 
процесті түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Зергерлік əшекейлерді 
жөндеу жəне қайта жаңғырту.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ақауларды анықтау тəсілдері 
мен əдістерін түсінеді.
2. Бөлшектердің ұсақ жөндеуін 
орындайды.
3. Бұйымды қайта қорытады.
4. Ендірмені алу жəне орнатуды 
біледі.
5. Түсті жəне қымбат метал-
дан жасалған бұйымдардың ірі 
жөндеуін жасайды.
6. Түсті жəне қымбат металдардан 
жасалған зергерлік бұйымдардың 
термикалық өңделуін орындайды.
7. «Қысқа жіп» бұрыштамасын, 
сырғаларға арналған құлыптарды, 
танамоншақтар үшін сүмбі 
құлыптарды, қуыс денелі 
бөлшектер мен бұйымдарды дай-
ындайды.
8. Түсті металдардан жəне күмістен 
зергерлік бұйымдарды жөндейді.
9. Күміс бұйымдарды жаңалайды.
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Бұл модуль металдан жасалған 
бұйымдардың түйіспелі (нүктелі) 
дəнекерленуін орындауға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, дағдылар мен 
білімдерді сипаттайды: Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алушылар: 
түйіспелі дəнекерлеудің ерекшеліктерін; 
түйіспелі дəнекерлеуге арналған 
машинаның жұмыс қағидатын; түйіспелі 
дəнекерлеу машиналарының түрлерін; 
түйіспелі дəнекерлеу үшін машинаның 
механикалық бөлігінің жұмыс істеу 
қасиеттерін; түйіспелі дəнекерлеуді 
құрастыру жəне жинау қағидатын; 
қысқаштарды жасау тəсілдерін меңгереді;
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар: қысқаштармен жұмыс істеуі; 
металды дəнекерлеу үшін құрылғыларды 
пайдалануы; трансформатормен жұмыс 
істейді.

Оқыту нəтижесі: 1) Нүктелі дəнекерлеу 
техникасын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дəнекерлеу режимдерін 
сақтайды.
2. Жаттықтыруды жүргізеді.
3. Əшекейлер мен сəндеуші 
бөлшектерді қалыптастырады.
4. Уақтүйек заттарды дайындайды.
5. Ақырғы өңделуін жасайды.
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Бұл модуль зергер-орнықтырушы 
жұмысының негізгі түрлерін орындауға 
қажетті жұмыс нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алушылар: 
мамандықтың, шеберліктің ерекшелігімен, 
оның негізгі бөлімшелерімен, жұмыс 
режимімен, негізгі жəне қосымша цех-
тармен, олардың тағайындалуымен 
танысуды; зергер-орнықтырушының 
жұмыс орнын ұйымдастыруды; процестің 
негізгі жəне қосалқы жабдығын; зергер-
орнықтырушы жұмысының ерекшелігін 
меңгереді. Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: кəсіпорында таныстыру 
жұмыстарын жүргізуі, құралдармен жұмыс 
істеуі, əртүрлі күрделіліктегі зергерлік 
бұйымдарды жасау, бөлшектеу жəне 
жөндеу бойынша жұмыстарды орында-
уы, мамандықтың ерекшелігімен таны-
суы тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1)Зергер-орнықтырушы 
жұмысының негізгі түрлерін орындау.

Ж
ұм

ыс
ш
ы 
бі
лі
кт
ігі
н 
ал
уғ
а 
ар
на
лғ
ан

 ө
нд
ір
іст

ік 
пр
ак
ти
ка

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Зергер-орнықтырушы жұмыс ор-
нын ұйымдастырады. 
2. Технологиялық процесті түсінеді. 
3. Түсті жəне қымбат металдардың 
физикалық , механикалық 
қасиеттерін түсінеді.   4. Кез келген 
күрделі зергерлік жəне көркемдік 
бұйымдарды дайындау бойынша 
жұмысты орындайды.
5. Бұйымдардың орнықтырылуын 
жəне дəнекерленуін орындайды.
6. Зергерлік бұйымдардың 
жөнделуін жасайды.
7. Кəсіптік терминологияны түсінеді.
8. Ыдыс тобындағы зергерлік 
бұйымдарды қолмен өңдеу тəсілін 
меңгереді.
9. Жаншып қақтау əдісін меңгереді.
10. Нүктелі дəнекерлеу əдісін 
меңгереді.  11. Зергер-орнықты-
рушы жұмысының негізгі түрлерін 
орындайды.

Ескерту   ПК – кəсіптік құзыреттіліқ;
Қолданылған аббревиатуралар: БМ – базалық модульдер;
БК – базолық құзыретілік;  ПМ – кəсіптік модульдер;

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 16-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды 
жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару 
Мамандығы:   0502000 – Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне
  қызмет көрсету (салалар бойынша)
Біліктілік*:   050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі
  радиомеханик (радио-,теле-, аудио-, бейне)
   050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі

 Оқыту нысаны: күндізгі
 Оқытудың нормативтік мерзімі: 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 336 66 270 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

 «050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды 
жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі 
радиомеханик (радио-,теле-, аудио-, бейне)» 
біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 2356 676 348 1332 3-6
КМ 01 Радиоэлектрондық құрылғыларды жəне 

коммутациялық жабдықты монтаждау.
+ + + + + + +

КМ 02 Қуат көздерін жөндеу жəне реттеу. + + + + + +
КМ 03 Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу, баптау 

жəне реттеу.
+ + + + + +

КМ 04 Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларын тек-
серу, жөндеу, баптау.

+ + + + + +

КМ 05 Радиоқабылдағыш жəне жібергіш 
құрылғыларды тексеру жəне баптау.

+ + + + + + +

КМ 06 Оптикалық жазу жəне көшіру аппаратурасын 
жөндеу, тексеру.

+ + + + + +

КМ 07 Қабылдағыш-жібергіш антенналар мен 
жерсеріктік қабылдау жабдығын монтаждау 
жəне оларға техникалық қызмет көрсету.

+ + + + + +

(Жалғасы 24-бетте) 



24 26 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛRESMI

КМ 08 Телевизиялық жабдықты жөндеу, баптау жəне 
реттеу.

+ + + + + + +

КМ 09 Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне 
оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханиктің 
(радио-,теле-, аудио-, бейне) біліктілік 
жұмыстарын орындау

+ + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + + 3-6
АА 01 Аралық аттестаттау 144
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
 «050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне 
пайдалану технигі» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 248 188 60 7-8
БМ 04 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + +
БМ 05 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 06 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 832 176 188 468 7-8
КМ 10 Жабдықпен жұмыс жасау кезінде кəсіпорында 

қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін 
ұйымдастыру

+ + + + + + +

КМ 11 Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық 
техникаға қызмет көрсету жəне оларды жөндеу 
кезінде технологиялық үдерісті ұйымдастыру

+ + + + + + +

КМ 12 Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау 
жəне көлемдерін есепке алу

+ + + + + + +

КМ 13 Жабдықты жөндеу жəне пайдалану технигінің 
біліктілік жұмыстарын орындау

+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + + 7-8
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 72
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жұз 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 17-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды 
жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

 
Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару 
Мамандығы:   0502000 – Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу 
жəне   қызмет көрсету (салалар бойынша)
Біліктілік*:   050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған қызмет көрсету 
жөніндегі   радиомеханик (радио-,теле-, аудио-, бейне)
   050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай;
3 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 434 160 274 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 06 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

 «050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды 
жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі 
радиомеханик (радио-,теле-, аудио-, бейне)» 
біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 2356 676 348 1332 1-4
КМ 01 Радиоэлектрондық құрылғыларды жəне 

коммутациялық жабдықты монтаждау.
+ + + + + + +

КМ 02 Қуат көздерін жөндеу жəне реттеу. + + + + + +
КМ 03 Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу, баптау 

жəне реттеу.
+ + + + + +

КМ 04 Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларын тек-
серу, жөндеу, баптау.

+ + + + + +

КМ 05 Радиоқабылдағыш жəне жібергіш 
құрылғыларды тексеру жəне баптау.

+ + + + + + +

КМ 06 Оптикалық жазу жəне көшіру аппаратурасын 
жөндеу, тексеру.

+ + + + + +

КМ 07 Қабылдағыш-жібергіш антенналар мен 
жерсеріктік қабылдау жабдығын монтаждау 
жəне оларға техникалық қызмет көрсету.

+ + + + + +

КМ 08 Телевизиялық жабдықты жөндеу, баптау жəне 
реттеу.

+ + + + + + +

КМ 09 Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне 
оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханиктің 
(радио-,теле-, аудио-, бейне) біліктілік 
жұмыстарын орындау

+ + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 54
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
 «050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне 
пайдалану технигі» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 248 188 60 5-6
БМ 04 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 05 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + + +

БМ 06 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + + +

КМ Кəсіптік модульдер 832 176 188 468 5-6
КМ 10 Жабдықпен жұмыс жасау кезінде кəсіпорында 

қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін 
ұйымдастыру.

+ + + + + + +

КМ 11 Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық 
техникаға қызмет көрсету жəне оларды жөндеу 
кезінде технологиялық үдерісті ұйымдастыру

+ + + + + + +

КМ 12  Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау 
жəне көлемдерін есепке алу

+ + + + + + +

КМ 13 Жабдықты жөндеу жəне пайдалану технигінің 
біліктілік жұмыстарын орындау

+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + + 5-6
ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 72
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 18-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды 
жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару 
Мамандығы:   0502000 – Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу 
жəне   қызмет көрсету (салалар бойынша)
Біліктілік:   050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған қызмет көрсету 
жөніндегі   радиомеханик (радио-,теле-, аудио-, бейне)
   050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі
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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 ауыз-
ша жəне жазбаша түрде қарым-
қатынас жасауға жəне қажетті 
білімді, икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім алушылар 
іскерлік қазақ (орыс) жəне шетел 
тілінің жəне кəсіби лексиканың 
негіздерін меңгереді. Бұл 
модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар кəсіптік бағыттағы 
мəтіндерді оқу жəне аудару үшін 
(сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) 
жəне шетел 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 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық материалды 
меңгереді. 2. Мамандығы бойынша термино-
логияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне 
аударады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті 
пікір айта алады.2. Кəсіби қарым-қатынас 
үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға 
жəне рəсімдеуге қажетті 
білімді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: мемлекеттік 
тілде іс жүргізу 
негіздерін; құжаттарды 
құрастыру тəсілдері 
мен функцияларын; 
құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштарды, 
мақсатын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:
ұйымдық-өкімдік, 
ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс 
істеулері;
кəсіптік қызметте қажетті 
қызметтік құжаттарды 
мемлекеттік тілде 
құрастыруға үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана оты-
рып, 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 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 тура-
лы 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 жеке 
қасиеттерді жəне олармен 
байланысты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті 
білім, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. 
Білім алушылар модульді 
зерделеу нəтижесінде дене 
тəрбиесінің əлеуметтік-
биологиялық жəне 
психофизиологиялық 
негіздерін; жеке жəне 
спорттық өзін-өзі жетілдіру 
негіздерін; салауатты 
өмір салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: қозғалыс қабілеттері 
мен дағдыларын ұдайы 
жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайту; 
кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық 
жəне психомоторлық 
қабілеттерді дамыту; өзін-
өзі бақылау жəне ағзаның 
функционалдық жай-күйін 
бағалау дағдыларын 
дамытуыға үйренеді.

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. Бұлшық 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 қағидаларын 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 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 
болмысы мен арналу-
ын түсіну; азаматтық 
құқықтар мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары 
мен перспективала-
рын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің 
даму үрдістерін түсіну 
негізінде ойлау мəдениетін 
қалыптастыруға қажетті 
білімдерді, икемдер 
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 
қарым-қатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: негізгі философиялық 
ұғымдарға сүйену;
философияның негізгі 
мəселесі мен диалектика 
заңдарын түсінуі; əлемдік 
өрнениеттегі Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мəдениетінің рөлі мен ор-
нын талдауы;
жалпы адамгершілік-
адами құндылықтар мен 
гуманистік дүниетаным 
негізінде толеранттылық 
таныта білуі; адам ба-
ласын жек көрушілік, 
экстремистік, радикалдық 
жəне террористік идеоло-
гияларды мойындамауы; 
құқық нормаларын сақтауы; 
əлеуметтік өзара қарым-
қатынастар барысында 
қалыптасатын əлеуметтік 
жəне саяси қатынастар 
жүйесінде бейімдеуге 
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 əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», «тұрмыс», 
«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 байланысты 
əлеуметтік жəне этикалық проблемалардың мəнін 
түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне рухани 
құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі пікірлерді 
талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін 
қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы 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 мəдени жетістіктерін си-
паттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық 
көзқарасты қалыптастыратын моралдық-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 
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 ұғымын біледі жəне 
қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын білу.
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 отбасылық құқықтың негізгі 
ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын 
қорғай білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қызметкердің 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 білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды біледі: билік, 
саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік 
басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формала-
ры, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси эли-
та, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын біледі: 
əлеуметтік қарым-қатынас, əлеуметтік құбылыс, 
əлеуметтік үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістерді жеке 
фактілермен арақатынасын белгілейді

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси аху-
алды 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 қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, нарық 
тетіктері мен мемлекеттік 
реттеу əдістері ту-
ралы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді игеру 
нəтижесінде білім алушы-
лар: экономикалық теория 
негіздерін; экономикалық 
жүйелердің жалпы 
негіздерін; макроэкономика 
негіздерін; экономиканың 
өзекті мəселелерін; 
«Жасыл экономиканың» 
негізгі міндеттерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономи-
ка теориясы мен бизнес 
негіздерінің тұжырымдық 
ережелерін түсінуі; елдің 
əлеуметтік-экономикалық 
дамуының басым 
бағыттарын анықтауға 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі 
мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық 
экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының негіздерін 
меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды. 
4. Инфляция көздерін жəне оның салдарларын 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік формасы мен түрін, жос-
пары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

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 
өлшемшарт-
тары:

1. Əлемдік экономиканың даму үрдістерін сипат-
тайды.
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 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен 
шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің заманауи 
ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипат-
тайды.
3. Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын фак-
торларды 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 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу 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 жалпытүрік қоғамдағы, 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-салдар байланысын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орна-
тады.
3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады

Кəсіптік модульдер
«050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик 

(радио-,теле-, аудио-, бейне)» біліктілігі
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радиоэлектрондық 
құрылғыларды жəне 
коммутациялық 
жабдықты монтаждау 
үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: еңбекті қорғау 
саласындағы құқықтық 
негіздерді; еңбекті 
қорғау жəне денсаулық 
сақтау саласындағы 
нормативтік құжат-
тарды; қауіпсіздіктің 
жалпы талаптарын;

Оқыту нəтижесі: 1) Еңбекті қорғаудың жалпы мəселелерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

 1. Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасының негіздерін қолданады.
2. Жазатайым оқиғалар мен кəсіптік аурулардың 
туындау себептерін, қауіпті жəне зиянды өндірістік 
факторларды белгілейді.
3. «Өндірістік санитария» техникалық регламентінің 
жалпы мəселелерін меңгереді.
4. «Электр қауіпсіздігі» техникалық регламентінің 
жалпы мəселелерін меңгереді. 
5. «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 
техникалық регламентінің жалпы мəселелерін 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Жабдықты қуаттылығы бойынша іріктеуді 
жүзеге асыру.

жабдықты қуаттылығы 
бойынша іріктеуді; 
электр заңдарын (Ом, 
Кирхгоф); сымдар мен 
бұраулардың шартты 
графикалық белгілерін; 
радиоэлементтердің 
(резисторлардың, 
конденсаторлардың, 
индуктивтіліктердің, 
трансформаторлардың, 
жартылай өткізгіш 
аспаптардың) шартты 
графикалық белгілерін, 
резисторлар мен 
конденсаторлардың 
номиналдарын; жар-
тылай өткізгіш аспап-
тарды тексеруді, 
оларды монтаждау 
тəсілдерін меңгеренді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: радиоэлектрондық 
құрылғылар мен 
коммутациялық 
жабдықты мон-
таждауды орын-
дауы; қауіпсіздік 
техникалық сақтауы; 
радиоэлементтердің 
іріктеуді жəне сапасын 
бақылауды жүзеге асы-
руы; коммутациялық 
құрылғылардың есебін 
жүзеге асыруыға 
үйреді.

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жабдықпен жұмыс жасау кезінде графикалық 
символдарды, техникалық терминдерді жəне сыз-
баларды қолданады.
2. Жабдықпен жұмыс жасау кезінде құрылымдық 
жəне монтаждық схемаларды пайдаланады.
3. Жай электрлік схемалардың есебін жүргізеді.
4. Электр жабдығын қуаттылығы бойынша іріктейді.
5. Электр жабдығын қуаттылығы бойынша іріктеу 
кезінде электр заңдарын қолданады (Ом, Кирхгоф).
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Оқыту нəтижесі: 3) Радиоэлементтерді іріктеуді жəне олардың 
сапасын бақылауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Радиоэлементтермен жұмыс жасау кезінде 
сымдар мен бұраулардың шартты графикалық 
белгілерін пайдаланады.
2. Радиоэлементтердің шартты графикалық 
белгілерін түсінеді жəне оларды схемалар-
ды (резисторлардың, конденсаторлардың, 
индуктивтіліктердің, 
трансформаторлардың, жартылай өткізгіш 
аспаптардың) оқу кезінде қолданады.
3. Резисторлар мен конденсаторлардың номинал-
дарын анықтайды.
4. Радиоэлементтердің, бұраулардың жəне байла-
ныс желілерінің жарамдылығын бағалайды.
5. Жартылай өткізгіш аспаптарға тексеру жүргізеді.
6. Радио бөлшектерді өлшеу мəндерін талдайды.
7. Радио бөлшектерді бақылау стандарттары мен 
əдістерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Жұмыс процесінде сынақ жүргізе отырып, 
радиоэлектрондық аппаратураны механикалық жəне электрлік 
монтаждау мен бақылауды жүзеге асыру. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Радиоэлементтер мен байланыс желілерін 
монтаждауға дайындауды жүргізеді.
2. Радиоэлектрондық аппаратураны механикалық 
жəне электрлік монтаждауды жүргізеді.
3. Монтаждауды бақылау мен сынауды жүзеге 
асырады.
4. Механикалық жəне электрлік монтаждауды орын-
дау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтайды.
5. Салалық стандартқа сəйкес сызбаларды орын-
дайды жəне оқиды.
6. Жай монтаждау тəсілдерін меңгереді.
7. Технологиялық процестің технологиялық 
нұсқаулары мен карталарын əзірлейді.

Оқыту нəтижесі: 5) Коммутациялық құрылғыларға қызмет 
көрсетуді, оларды механикалық жəне электрлік монтаждауды 
жүзеге асыру. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Коммутациялық құрылғыларға қызмет көрсету 
жəне оларды монтаждау кезінде қосқыштардың, 
ажыратқыштардың, ауыстырып-қосқыштардың, 
геркондардың шартты графикалық белгілерін пай-
даланады.
2. Коммутациялық құрылғыларды орнату, жөндеу 
жəне оларға қызмет көрсету үшін пісіру, дəнекерлеу 
жəне қождау əдістерін таңдайды. 
3. Коммутациялық құрылғыларды монтаждауға дай-
ындауды жүргізеді.
4. Коммутациялық құрылғыларды механикалық 
жəне электрлік монтаждауды жүргізеді.
5. Коммутациялық құрылғыларға қызмет көрсетуді 
орындайды.
6. Коммутациялық құрылғыларды бақылау мен сы-
науды жүзеге асырады.
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Бұл модуль қуат 
көздерін жөндеуге 
жəне реттеуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: жұмыс 
орнын ұйымдастыруды; 
электр тогымен 
зақымданудан қорғау 
құралдарын; айны-
малы жəне тұрақты 
токтың электрлік 
тізбектеріндегі қуат 
көздерін; импульстік 
қуат көздерінің жұмыс 
қағидаттарын; қуат 
көздерінің техникалық 
терминдері мен сыз-
баларын меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: қуат көздерін 
жөндеу жəне оларға 
қызмет көрсету үшін 
құрылғыны дайын-
дау мен пайдалануды 
жүзеге асыруы; электр 
тогымен зақымданған 
жағдайда дəрігерге 
дейінгі көмек көрсетуі; 
жекелеген тораптардың 
жұмысы туралы дерек-
тер жинауды жүзеге 
асыруы жəне оларды 
қуат көздерінің жұмыс 
сипаттамасы үшін пай-
далануы; қуат көздерін 
жөндеу мен баптау-
ды жүзеге асыруыға 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Қуат көздерін жөндеу жəне оларға қызмет 
көрсету кезінде қауіпсіздік қағидаларының негіздерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қуат көздерін жөндеу жəне оларға қызмет 
көрсету кезінде жұмыс орнын ұйымдастырады.
2. Қуат көздерін жөндеу жəне оларға қызмет 
көрсету үшін құрылғыны дайындайды жəне пай-
даланады.
3. Электр тогымен зақымданудан электрлік қорғау 
құралдарын пайдаланады.
4. Электр тогымен зақымданған жағдайда дəрігерге 
дейінгі көмек көрсетеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Қуат көзінің диагностикасын жүргізу жəне оның 
ақаулығын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Айнымалы жəне тұрақты токтың электрлік 
тізбектеріндегі қуат көздерін зерделейді жəне пай-
даланады.
2. Қуат көздерінің есебін жүзеге асырады.
3. Импульстік қуат көзінің жұмыс қағидатын түсінеді.
4. Құрама бөлшектерді жəне импульстік қуат көзінде 
өтетін процестерді түсіндіреді. 
5. Диагностика жəне ақаулықтарды анықтау кезінде 
əртүрлі қуат көздерінің техникалық терминдері мен 
сызбаларын пайдаланады.
6. Қуат көздерін жөндеу жəне оларға қызмет 
көрсету кезінде құрылымдық, монтаждық жəне 
қағидалық электрлік схемаларды пайдаланады.
7. Қуат көздерінің диагностикасын жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 3) Жекелеген тораптардың жұмысы туралы 
деректерді жинауды жүзеге асыру жəне оларды қуат көздерінің 
жұмыс сипаттамасы үшін пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қуат көзінің радиоэлементтерін тексеруді 
жүргізеді.
2. Жартылай өткізгіш аспаптардың параметрлерін 
анықтайды.
3. Қуат көздерін оқшаулау бұзылыстарын 
анықтайды.
4. Қуат көздерінің жекелеген тораптардың жұмысы 
туралы деректерді жинайды.
5. Жартылай өткізгіш кернеу тұрақтандырғышын 
зерттейді
6. Қуат көздерінің жұмыс сипаттамасы үшін 
деректерді пайдаланады. 
7. Қуат көздеріне жүргізілген өлшеулердің талдау-
ын жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 4) Қуат көздерін жөндеу мен баптауды жүзеге 
асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Ақаулықты анықтау үшін бақылау-өлшеу аппара-
турасын пайдаланады.
2. Қуат көзінің ақаулығын жояды.
3. Радиоэлементтерді механикалық жəне электрлік 
демонтаждау мен монтаждауды орындайды.
4. Қуат көзі жүктемесінің балама кедергісін 
есептейді.
5. Қуат көздерін баптауды жүзеге асырады.

КҚ
 3

. Т
өм

ен
 ж
иі
лі
кт
і к
үш

ей
тк
іш
те
рд
і ж

өн
де
уд
і, 
ба
пт
ау
ды

 ж
əн
е 
ре
тт
еу
ді

 о
ры

нд
ай
ды

. 

КМ
 0

3.
 Т
өм

ен
 ж
иі
лі
кт
і к
үш

ей
тк
іш
те
рд
і ж

өн
де
у,

 б
ап
та
у 
жə

не
 р
ет
те
у

Бұл модуль төмен 
жиілікті күшейткіштерді 
жөндеуге, баптауға 
жəне реттеуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: би-
полярлы жəне өрістік 
транзисторлардағы 
күшейткіш 
каскадтардың үлгілік 
схемаларын;
операциялық 
күшейткіштердегі 
күшейткіш каскадтар-
ды; графикалық эква-
лайзер схемаларын; 
радиоэлементтердің 
түрлерін; транзистор-
ларды; төмен жиілікті 
күшейткіштерде 
пайдаланылатын 
микросхемалар-
ды; төмен жиілікті 
радиоэлементтерді 
тексеруді; күшейткіш 
каскадтағы 
транзисторлардың 
жұмыс режимдерін 
өлшеу əдістемесін 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
радиоэлементтердің 
жарамдылығын 
анықтауы; 
төмен жиілікті 
күшейткіштердің 
радиоэлементтерін 
тексеруді жүргізуі; 
күшейткіш каскадтағы 
транзисторлардың 
жұмыс режимдерін 
өлшеуі;
транзисторлардың 
кіріс жəне шығыс си-
паттамаларын алуы; 
жұмыстың жиілікті 
сипаттамаларының 
жиналған деректерді 
пайдалануы; төмен 
жиілікті күшейткіштерге 
жүргізілген өлшеулерге 
талдау жүргізуі; төмен 
жиілікті күшейткіштерді 
жөндеу мен баптауды 
орындауға үйренеді .

Оқыту нəтижесі: 1) Төмен жиілікті күшейткіштердің жұмыс сапа-
сын бағалауды жүзеге асыру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Күшейтілетін жиіліктердің жұмыс диапазонын 
анықтайды.
2. Амплитуданың динамикалық диапазонын 
анықтайды.
3. Номиналды шығыс кернеуін анықтайды.
4. Күшейткіштің сезімталдығын, өзіндік шуларын, 
фонын, өздігінен қозуын анықтайды.
5. Биполярлы транзисторлардағы күшейткіш 
каскадтардың үлгілік схемаларын жинайды.
 6. Өрістік транзисторлардағы күшейткіш 
каскадтардың үлгілік схемаларын жинайды.
7. Операциялық күшейткіштердегі күшейткіш 
каскадтардың схемаларын зерттейді.
8. Графикалық эквалайзердің схемаларын 
зерттейді.
9. Төмен жиілікті күшейткіштерде пайдаланылатын 
радиоэлементтерді, транзисторларды, микросхема-
ларды іріктейді.

Оқыту нəтижесі: 2) Төмен жиілікті күшейткіштердің ақаулықтарын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Радиоэлементтердің, төмен жиілікті 
күшейткіштердің жарамдылығын анықтайды. 
2.Күшейткіш каскадтағы транзисторлардың жұмыс 
режимдерін өлшеу əдістемесін таңдайды.
3.Транзистордың кіріс жəне шығыс сипаттамала-
рын алады.
4.Жұмыстың жиілікті сипаттамаларының жиналған 
деректерін пайдаланады 
жəне жүргізілген өлшеулерге талдау жүргізеді.
5.Кернеу, ток, қуаттылық бойынша күшейту 
коэффициентін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеуді, бап-
тауды жəне реттеуді жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу, баптау 
жəне реттеу үшін төмен жиілікті күшейткіштердің 
құрылымдық, монтаждық жəне қағидалық электрлік 
схемаларын пайдаланады.
2.Төмен жиілікті күшейткіштерді баптау жəне реттеу 
əдістемесін қолданады.
3.Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеуді жəне бап-
тауды жүзеге асыру.
4.Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу технологи-
ясын қолданады.
5.Күшейткіштерді реттеу жəне баптау жөніндегі 
стандарттарды жəне оларды бақылау əдістерін 
қолданады.
6.Төмен жиілікті күшейткіштерді қауіпсіз жөндеу мен 
бақылау тəсілдерін меңгереді.
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Бұл модуль магнитті 
жазу жəне көшіру 
құрылғыларын тек-
серуге, жөндеуге, 
баптауға қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім 
алушылар: магнитті 
жазу жəне көшіру 
құрылғыларының 
графикалық белгілерін; 
техникалық термин-
дерін; құрылымдық, 
монтаждық жəне 
қағидалық электрлік 
схемаларын; 
ақаулықтарды іздеу 
əдістемесін, əмбебап 
күшейткіштің, өшіру 
жəне үстеме магниттеу 
генераторының жұмыс 
қағидатын; жазуды 
күшейтуті автоматты 
реттеу схемаларын; 
көлбеу кіші жазу əдісін 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
таспатартқыш меха-
низмдегі қозғалтқышты 
ауыстыруды жүзеге 
асыруы; магнитті бас-
тиектерді орнатуы жəне 
ауыстыруы; таспатарт-
қыш механизмге 
техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізуі; 
айналмалы бейнеба-
стиектер блогын ор-
натуы жəне реттеуі; 
басқа аппаратура 
түрлерімен магнитті 
жазу жəне көшіру 
құрылғыларының ком-
мутациясын жүзеге 
асыруыға үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларының торапта-
ры мен блоктарының жарамдылығын анықтау.
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өлшемшарт-
тары:

1. Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларының əртүрлі 
түрлерінің сызбаларын, құрылымдық, монтаждық жəне 
қағидалық электрлік схемаларын оқиды.
2. Жұмыс барысының режимінде таспаның қозғалу 
жылдамдығын анықтайды.
3. Жазылатын жəне көшірілетін сигналдың бұрмалану 
себептерін анықтайды.
4. Таспатартқыш механизм ақаулығының себептерін 
анықтайды.
5. Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларындағы 
ақаулықтарды іздеу əдістемесін пайдаланады.
6. Əмбебап күшейткіштің, өшіру жəне үстеме магнит-
теу генераторының, жазуды күшейтуді автоматты реттеу 
схемасының жұмысқа қабілеттілігін анықтайды.
7. Басқару схемасының жұмысқа қабілеттілігін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларының жұмыс 
сапасын бағалауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларының 
функционалдық құрамын түсіндіреді.
2.Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларын жіктейді.
3.Детонация деңгейін анықтайды.
4.Кіріс жəне шығыс кернеуді өлшейді.
5.Жиіліктердің тиімді диапазонын анықтайды.
6.Гармоника коэффициентін жəне шығыстағы сигналдың 
деңгейін анықтайды.
7.Сигналшу қатынасын анықтайды.
8.Көлбеу кіші жазу əдісін анықтайды. 
9.Магнитті жазу мен көшірудің пайдаланылатын 
таспаларының форматтарын таңдайды.
10. Автоматты реттеу жүйесін тексереді.

Оқыту нəтижесі: 3) Магнитті жазу жəне көшіру құрылғыларын жөндеу мен 
коммутациялауды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Таспатартқыш механизмдегі қозғалтқышты ауыстыруды 
орындайды.
2. Магнитті бастиектерді орнатады.
3. Таспатартқыш механизмге техникалық қызмет көрсетуді 
жүргізеді.
4. Өшіру жəне үстеме магниттеу тогы мен жазу деңгейін 
таңдайды.
5. Айналмалы бейнебастиек блогын монтаждайды жəне 
реттейді.
6. Басқа аппарат түрлерімен магнитті жазу жəне көшіру 
құрылғыларының коммутациясын жүзеге асырады. 

Оқыту нəтижесі: 4) Бейнетіркеу жүйелерін монтаждауды жəне оларға 
қызмет көрсетуді орындау.

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы 25-бетте) 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Бейнетіркеу жүйелерін монтаждау мен баптауды орын-
дайды. 2. Бейнетіркеу аппаратурасын жіктейді. 3. Бейне-
бақылау құрылғыларының бұзылу себептерін анықтайды.
4. Бейнекамераларды орнату орындарын анықтайды.
5. Жазу, бейнекөрініс құрылғыларының коммутациясын 
жүзеге асырады (бейнепринтерлер, шаршылар, мульти-
плексорлар, қозғалыс датчиктері)
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Бұл модуль 
радиоқабылдағыш 
жəне жібергіш 
құрылғыларды тексе-
руге жəне баптауға 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
транзисторлардың 
жұмыс режимдерін 
өлшеу əдістемесін; 
радио жиілігін 
күшейткішті, аралық 
жиілікті күшейткішті, 
басқару схема-
ларын, жібергіш 
күшейткішті тексеруді; 
радиоқабылдағыш 
жəне жібергіш 
құрылғылардағы 
ақаулықтарды іздеу 
əдістемесін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алу-
шылар: антенналық 
құрылғылардағы, радио 
жиілігін, аралық жиілікті 
күшейткіштердегі, 
жібергіш құрылғыдағы, 
жиілік демодуляторын-
дағы ақаулықтарды 
анықтап, оларды жоя 
алуы;
басқа аппарату-
ра түрлерімен 
радиоқабыл-дағыш 
жəне жібергіш 
құрылғылардың ком-
мутациясын жүзеге 
асыруыға үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылар 
тораптарының, блоктарының диагностикасын жүзеге асыру жəне 
ақаулықтарын анықтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Заманауи радиоқабылдағыш жəне жібергіш 
құрылғылардың негізгі функцияларын түсіндіреді.
2. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың қауіпсіз 
диагностикасын орындайды.
3. Радиоэлементтердің, радиоқабылдағыш жəне жібергіш 
құрылғылардың жарамдылығын анықтайды. 
3. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардағы 
транзисторлардың жұмыс режимдерін өлшеу əдістемесін 
пайдаланады.
4. Антенналық құрылғылардың ақаулығын анықтайды.
5. Радиожиілікті күшейткішті тексеру əдістемесін қолданады. 
6. Аралық жиілікті күшейткішті тексеру əдістемесін 
қолданады. 
7. Шусыз тəсіл жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексереді.
8. Басқару схемасының жұмысын тексереді.
9. Жібергіш күшейткіштің жұмысын бақылайды.
10. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғыларды 
бақылау стандарттарын қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың 
жұмыс сапасын бағалауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың 
сезімталдығын анықтайды.
2. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың 
таңдаушылығын жəне іргелес арна бойынша 
таңдаушылығын анықтайды. 
3. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың аралық 
жиілігі бойынша таңдаушылықты анықтайды.
4. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың 
қабылданатын жиіліктерінің диапазонын анықтайды.
5. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың желілік 
емес жəне жиілікті бұрмалануларын анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғыларды 
жөндеуді, баптауды, реттеуді жəне коммутациялауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Радио жиілігін күшейткіштердің жəне жиілік 
түрлендіргіштің схемаларын анықтай алады.
2. Аралық жиілік трактының схемаларын жіктейді.
3. Жиілік демодуляторлары схемаларының жұмыс 
қағидатын түсінеді.
4. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың 
стерефониялық хабар тарату қағидатын түсінеді.
5. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғылардың негізгі 
ақаулықтарын анықтайды.
6. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғыларды жөндеу 
əдістемесін қолданады.
7. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғыларды баптау 
жəне реттеу əдістемесін қолданады.
8. Басқа аппаратура түрлерімен радиоқабылдағыш жəне 
жібергіш құрылғылардың коммутациясын жүзеге асырады.

Оқыту нəтижесі: 4) Электр қондырғыларны жөндеу жəне оларға қызмет 
көрсету жөніндегі электр монтерінің жұмыстарын орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін сақтайды, 
жұмыс орнын ұйымдастырады.
2. Жай электрлік схемалардың есебін жүргізеді.
3. Резисторлар мен конденсаторлардың номиналдарын 
анықтайды.
4. Жартылай өткізгіш аспаптарға тексеру жүргізеді.
5. Пісіру, дəнекерлеу жəне қождау əдістерні таңдайды.
6. Радиоэлементтер мен байланыс желілерін монтаждауға 
дайындауды жүргізеді.
7. Радиоэлектрондық аппаратураны механикалық жəне 
электрлік монтаждауды жүргізеді.
8. Монтаждауды бақылау мен сынауды жүзеге асырады.
9. Коммутациялық құрылғыларды монтаждауға дайындау-
ды жүргізеді.
10. Коммутациялық құрылғыларды механикалық жəне 
электрлік монтаждауды жүргізеді
11. Коммутациялық құрылғыларға қызмет көрсетуді орын-
дайды.
12. Коммутациялық құрылғыларды бақылау мен сынауды 
жүзеге асырады.
13. Ақаулықты анықтау үшін бақылау-өлшеу аппаратурасын 
пайдаланады.
14. Қуат көзінің ақаулығын анықтайды.
15. Радиоэлементтерді механикалық демонтаждау жəне 
монтаждау тəсілдерін қолданады.
16. Радиоэлементтерді электрлік монтаждауды жүргізеді.
17. Қуат көздерін тексереді.
18. Қуат көзі жүктемесінің балама кедергісін есептейді.
19. Қуат көздерін жөндеу мен баптауды орындайды.
20. Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеуді жəне баптауды 
орындайды.
21. Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу технологиясын 
меңгереді.
22. Төмен жиілікті күшейткіштерді баптау жəне реттеу 
əдістемесін қолданады.
23. Антенналық-фидерлік құрылғыларды жөндеуді жəне 
оларға қызмет көрсетуді орындайды.
24. Таспатартқыш механизмді жөндеуді жəне оған қызмет 
көрсетуді жүргізеді.
25. Айналмалы бейнебастиек блогын орнатады жəне 
реттейді.
26. Бейнетіркеу аппаратурасын жіктейді.
27. Бейнебақылау құрылғыларының бұзылу себептерін 
анықтайды.
28. Бейнекамераларды орнату орындарын анықтайды.
29. Жазу, бейнекөрініс құрылғыларының коммутациясын 
жүзеге асырады (бейнепринтерлер, шаршылар, мульти-
плексорлар, қозғалыс датчиктері).
30. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғыларды жөндеу 
əдістемесін қолданады.
31. Радиоқабылдағыш жəне жібергіш құрылғыларды баптау 
жəне реттеу əдістемесін қолданады.
32. Басқа аппаратура түрлерімен радиоқабылдағыш жəне 
жібергіш құрылғылардың коммутациясын жүзеге асырады.
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Бұл модуль оптикалық 
жазу жəне көшіру ап-
паратурасын тексеру-
ге қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: 
 оптикалық жазу 
жəне көшіру аппа-
ратурасын қауіпсіз 
жөндеу əдістерін; 
негізгі функционалдық 
тораптардың сипат-
тамаларын; цифрлық 
сигналды өңдеу арна-
сын, оптикалық жүйені, 
микробақылаушының 
жұмысын, балама 
сигналдың шығыс 
каскадтарының 
жұмысын меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алу-
шылар: оптикалық 
жазу жəне көшіру 
аппаратурасының 
жұмысын диа-
гностикалауы; 
олардың жұмысын 
бағалауы; оптикалық 
жазу жəне көшіру 
аппаратурасының 
ақаулығын анықтауы 
жəне оған жөндеу 
жүргізуі; оптикалық 
жазу жəне көшіру 
аппаратурасының 
радиоэлементтерін 
демонтаждау мен мон-
таждауды жүргізуі; 
механизмдердегі 
қозғалтқыштарды ау-
ыстыруды жүргізуі; 
ластанған торапты 
тазалауды жүргізуі; 
суық дəнекерлеуді не-
месе шарғының үзілген 
жерлерін анықтауы; 
шлейфті ауыстыруды, 
линзаны тазалауды, 
оптикалық блокты ау-
ыстыруды жүргізуі; 
басқа аппаратура 
түрлерімен оптикалық 
жазу жəне көшіру 
аппаратурасының ком-
мутациясын жүзеге 
асыруыға үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Оптикалық жазу жəне көшіру аппаратурасы 
тораптарының, блоктарының диагностикасын жүзеге асыру жəне олардың 
ақаулығын анықтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. CD-ойнатқыштардың негізгі функционалдық 
тораптарының сипаттамаларын талдайды.
2. Оптикалық жазу жəне көшіру аппаратурасын қауіпсіз 
жөндеу əдістерін таңдайды.
3. Айналу торабының ақаулығын анықтайды.
4. Оптикалық блоктың жарамдылығын анықтайды.
5. Автоматты реттеу жүйесін бақылаушының жұмысын 
бағалайды.
6. Орындаушы механизмдерді басқару схемаларын 
тексереді.
7. Цифрлық сигналды өңдеу арнасын тексереді.
8. Микробақылау-шының жұмысын зерттейді.
9. Балама сигналдың шығыс каскадтарының жұмысын 
бақылайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Магнитті жазу жəне көшіру аппаратурасының жұмыс 
сапасын бағалауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Лазерлік диод пен оптикалық жүйенің сапасын бағалайды.
2.Жазу жолын анықтау жəне бақылау жүйелерінің орындау-
шы құрылғысының жұмысын бағалайды.
3.Анықтау қателігінің сигналын анықтайды.
4.Жүктеу торабының қозғалтқышы үшін басқару сигналда-
рын анықтайды. 
5.Тактілік синхрондау құрылғысының жұмысын бағалайды.
6.Бөгеуілге тұрақты кодты кері кодтау жүйесінің жұмысын 
бағалайды. 

Оқыту нəтижесі: 3) Оптикалық жазу жəне көшіру аппаратурасын жөндеуді, 
баптауды, реттеуді жəне коммутациялауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Жөндеу, баптау жəне реттеу кезінде CD-ойнатқышардың 
құрылымдық жəне қағидалық электрлік схемасын пайда-
ланады.
2.Механизмдердегі қозғалтқыштарды ауыстыруды жүргізеді.
3.Контактінің суық дəнекерін немесе үзілген жерін 
анықтайды.
4.Шлейфті ауыстыруды жүргізеді.
5.Линзаны тазалауды жүргізеді.
6.Оптикалық блокты ауыстыруды жүргізеді.
7.Басқа аппарат түрлерімен оптикалық жазу жəне көшіру 
аппаратурасының коммутациясын жүзеге асырады.

Оқыту нəтижесі: 4) Мобильді құрылғыларды жөндеуді жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мобильді құрылғылардың диагностикасын жүргізеді.
2.Мобильді құрылғылар тескіші үшін бағдарламалық 
қамсыздандыруды пайдаланады.
3.Ақауларды жою үшін қосымша жабдықты пайдаланады.
4.Дисплейлерді ауыстыруды жүргізеді.
5. Сенсорды ауыстыруды жүргізеді. 
6.Мобильді құрылғылар мен автономды қуаттау 
құрылғыларының бөлшектерін тексереді. 
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Бұл модуль 
қабылдағыш-жібергіш 
антенналар мен 
жерсеріктік қабылдау 
жабдығын монтаждауға 
жəне оларға техникалық 
қызмет көрсетуге 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
антенналық діңгектерді 
қауіпсіз жөндеуді, 
найзағайдан сақтану та-
лаптарын, сəулеленудің 
зиянды факторларының 
адам организміне 
əсерін, антенналардың 
конструкциясын, 
сəйкестендіруші 
жəне симметриялау-
шы құрылғылардың 
түрлерін, антенналар-
ды орнату орында-
рын таңдау кезіндегі 
қағидаларды, радио 
толқындарының электр 
өрісі векторының 
бағдарын меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
қабылдағыш-жібергіш 
антенналарды мон-
таждауды, жерсеріктік 
антенна мен ресиверді 
коммутациялауды орын-
дай алуы; қорғаныштық 
жерге тұйықтау контур-
ларының есебін жүргізуі; 
фидер, сəйкестендіруші-
симметриялаушы 
құрылғыны таратқыш 
қорап бойынша 
коммутациясының 
ақауларын жоюы; 
жерсеріктік жабдық 
коммутациясына 
техникалық қызмет 
көрсетуді жүзеге 
асыруыға үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Қабылдағыш-жібергіш антенналарды монтаждауды 
жүзеге асыру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Антенна түрлерін жіктейді.
2. Антенналардың негізгі параметрлерін анықтай алады.
3. Антенналарға қойылатын талаптарды сақтайды.
4. Антенналардың конструкциясын таңдайды.
5. Антенна-діңгек құрылғыларына қойылатын 
найзағайдан сақтану талаптарын сақтайды.
6. Сəулеленудің зиянды факторларының адам 
организміне тигізетін əсерін түсіндіреді.
7. Радио толқындарының таралу аймақтарын белгілейді.
8. Антенналарды орнату орнын таңдау кезінде негізгі 
қағидаларды қолданады.
9. Қорғаныштық жерге тұйықтау контурларының есебін 
жүргізеді.
10.Радио толқындарының электр өрісінің векторын 
бағдарлайды.
11.Сəйкестендіруші жəне симметриялаушы 
құрылғылардың əртүрлі түрлерін есептейді.
12.Қабылдағыш-жібергіш антенналарды монтаждауды 
орындайды.
13.Антенналық діңгектерді қауіпсіз монтаждауды орын-
дайды.
14.Жерсеріктік антенна мен ресивердің коммутациясын 
жүзеге асырады.
15. Электрондық зеңбіректі орнату мен баптауды орын-
дайды.
16.Арналарды баптауды орындайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Қабылдағыш-жібергіш антенналарға қызмет 
көрсетуді жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Коаксиальді кабельдердің конструктивтік жəне 
электрлік параметрлерін пайдаланады.
2.Антенналық күшейткіштерді қосу схемаларын 
таңдайды.
3.Антеннаның жұмысына əсер ететін факторларды 
анықтайды.
4.Қабылдағыш-жібергіш антенналарға қызмет көрсетуді 
жүргізеді.
5.Қабылдағыш-жібергіш антенналарға қызмет көрсету 
кезінде бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдаланады.
6.Қабылданатын сигналдың деңгейін өлшеуді жүргізеді.
7.Фидерді коммутациялау ақауларын анықтайды жəне 
жояды.
8.Конструкция элементтерінің механикалық зақымдарын 
анықтайды.
9.Сəйкестендіруші-симметриялаушы құрылғының 
ақауларын анықтайды жəне жояды.
10.Антенна бағдарының бұзылуын анықтайды.
11.Таратқыш қораптағы ақауларды анықтайды жəне 
жояды.

12.Ресивер ақауларын анықтайды жəне жояды.
13.Арна бапталымдарын түзетуді жүргізеді.
14.Жерсеріктік жабдық коммутациясына техникалық 
қызмет көрсетуді жүзеге асырады.
15.Радиоэлектрондық жабдықты жөндеу жəне оған 
қызмет көрсету жөніндегі радиомеханиктің арнайы тех-
нологиясы бойынша курстық жұмысты орындайды.
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Бұл модуль 
телевизиялық қабылдау 
жабдығын жөндеуге, 
баптауға жəне реттеуге 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
телевизиялық аппара-
тураны жөндеу кезінде 
өрт қауіпсіздігінің та-
лаптарын; электр 
магнитті сəулеленудің 
зиянды факторла-
рын; статикалық элек-
трден қорғануды; 
телевизиялық 
жабдықтың 
функционалдық торап-
тарын; жолдық жайма 
жəне кадрлық жайма 
генераторларының, түс, 
ашықтық декодерлері 
жəне матрицалау, син-
хрондау, коммутация-
лау арнасының, қуаттау 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар: бейнелеу 
жəне дыбыстау са-
пасын, телевизиялық 
жабдықтың негізгі функ-
цияларын тексеруді 
орындауы; жолдық жай-
ма жəне кадрлық жай-
ма генераторларының 
жұмысын бақылауы; 
қуат көзін, жайма 
модулін, бейнелеу ар-
насын, түс модулін син-
хрондау жəне дыбыстық 
сүйемелдеу арнасының 
жөндеуі; телевизиялық 
жабдық тораптарын де-
монтаждауы;
жарықдиодты жəне 
плазмалық панельдерді 
ауыстыруды жүргізе 
алуыға үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Телевизиялық қабылдау жабдығын жөндеуді, бап-
тауды жəне реттеуді жүзеге асыру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қауіпсіздік техникасының талаптарына сəйкес жұмыс 
орнын дайындайды.
2. Телевизиялық аппаратураны жөндеу кезінде өрт 
қауіпсіздігінің талаптарын сақтайды. 
3. Электр магнитті сəулеленудің зиянды факторларын 
анықтайды.
4. Статикалық электрден қорғану талаптарын сақтайды.
5. Телевизиялық қабылдау жабдығын қауіпсіз баптау мен 
реттеу əдістемесін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Телевизиялық қабылдау жабдығының тораптары 
мен блоктарының диагностикасын жүзеге асырады.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Аппаратураны қабылдауды жүзеге асырады
2. Телевизиялық жабдықтың құжаттамасына сəйкес 
келетін сыртқы түрі мен бейнесін тексеруді жүзеге асы-
рады.
3. Бейнелеу жəне дыбыстау сапасын тексеруді орын-
дайды.
4. Телевизиялық жабдықтың негізгі функцияларын 
тексеруді жүргізеді.
5. Телевизиялық жабдықтың функционалдық торапта-
рын түсіндіреді.
6. Сыртқы негізгі тораптардың сыртқы белгілері бойынша 
ақаулығын анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Телевизиялық қабылдау жабдығы жұмысының 
жəне тораптарының сапасын бағалауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жолдық жайма генераторларының жұмысын 
бағалайды.
2. Кадрлық жайма генераторларының жұмысын 
бағалайды.
3. Тюнердің жұмысына бақылауды жүзеге асырады.
4. Кинескоптардың жұмысқа қабілеттілігін анықтайды.
5. Жарық диодты жəне плазмалық панельдердің 
жұмысқа қабілеттілігін анықтайды.
6. Түс декодерлері арнасын тексеру əдістемесін 
қолданады.
7. Ашықтық жəне матрицалау арнасының жұмысын 
бағалайды.
8. Синхрондау арнасын тексереді.
9. Коммутация блогын тексеруді жүзеге асырады.
10. Қуаттау жүйесінің жұмысын бағалайды. 
11. Аппаратураны жөндеуге жүктелімді ресімдейді.
12. Жұмыстарды орындауға құжаттаманы құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 4) Телевизиялық жабдықты жөндеуді, баптауды, 
реттеуді жəне коммутациялауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Телевизиялық жабдықтың əртүрлі типтерінің 
құрылымдық жəне қағидалық схемаларын пайдаланады.
2. Ақаулықтарды іздеу жəне жою əдістемесін қолданады.
3. Қуат көзін жөндеуді жүзеге асырады.
4. Жайма модулін жөндеуді жүзеге асырады.
5. Бейнелеу арнасын жөндеуді жүзеге асырады.
6. Түс модулін жөндеуді жүзеге асырады.
7. Дыбыстық сүйемелдеу арнасын жөндеуді жүзеге асы-
рады.
8. Синхрондау арнасын жөндеуді жүзеге асырады.
9. Телевизиялық жабдық тораптарын демонтаждауды 
жүргізеді.
10. Жарықдиодты жəне плазмалық панельдерді ауысты-
руды жүргізеді.
11. Телевизиялық жабдықты баптау жəне реттеу 
əдістемесін қолданады.
12. Жөндеуден кейін телевизиялық жабдықты сынау 
əдістемесін қолданады.
13. Аппаратураны беруді жүргізеді.
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Бұл модуль 
радиоэлектрондық 
жабдықтарды жөндеу 
жəне оған қызмет 
көрсету жөніндегі ра-
диомеханик (радио-, 
теле-, аудио-, бейне) 
ретінде жұмыс жасау 
жəне жұмыс біліктілігін 
алу үшін қажетті жұмыс 
нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипат-
тайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
жабдықты қуаттылығы 
бойынша іріктеуді, 
радиоэлементтердің 
сапасын бақылауды, 
коммутациялық 
құрылғылардың 
механикалық жəне 
электрлік монтаждау-
ды; қуат көздерін, төмен 
жиілікті күшейткіштерді, 
магнитті жазу жəне 
көшіру құрылғыларын, 
радиоқабылдағыш жəне 
жібергіш құрылғыларды, 
оптикалық жазу жəне 
көшіру аппаратурасын, 
телевизиялық қабылдау 
жабдығын жөндеу 
əдістемесін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: радиоэлектрондық 
құрылғылар мен 
коммутациялық 
жабдықты монтаждау-
ды, қуат көздерін, төмен 
жиілікті күшейткіштерді, 
магнитті жазу жəне 
көшіру құрылғыларын, 
радиоқабылдағыш жəне 
жібергіш құрылғыларды, 
оптикалық жазу жəне 
көшіру аппаратурасын, 
телевизиялық қабылдау 
жабдығын жөндеуді, 
қабылдағыш-жібергіш 
антенналар мен 
жерсеріктік қабылдау 
жабдығын монтаждауды 
жəне оларға техникалық 
қызмет көрсетуді жүзеге 
асыруыға үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Радиоэлектрондық жабдықты жөндеу жəне оған 
қызмет көрсету жөніндегі радиомеханиктің (радио-,теле-, аудио-, бей-
не) біліктілік жұмыстарын орындау
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін сақтайды, 
жұмыс орнын ұйымдастырады.
2. Шлейфті ауыстыруды жүргізеді.
3. Оптикалық жазу жəне көшіру линзасын тазалауды 
жүргізеді.
4. Оптикалық блокты ауыстыруды жүргізеді.
5. Мобильді құрылғылардың диагностикасын жүргізеді.
6. Мобильді құрылғылар тескіші үшін бағдарламалық 
қамсыздандыруды пайдаланады.
7. Ақауларды жою үшін қосымша жабдықты пайдала-
нады.
8. Дисплейлерді ауыстыруды жүргізеді.
9. Сенсорды ауыстыруды жүргізеді. 
10. Мобильді құрылғылар мен автономды қуаттау 
құрылғыларының бөлшектеріне тексеру жүргізеді.
11. Қабылдағыш-жібергіш антенналарды монтаждауды 
орындайды.
12. Жерсеріктік антенна мен ресивердің коммутациясын 
жүзеге асырады.
13. Электрондық зеңбіректі орнату мен баптауды орын-
дайды.
14. Арналарды баптауды орындайды.
15. Жерсеріктік жабдық коммутациясына техникалық 
қызмет көрсетуді жүзеге асырады.
16. Телевизиялық жабдықтың 
негізгі тораптарының сыртқы белгілері бойынша 
ақаулықтарын анықтайды.
17. Жайма модулін жөндеуді жүзеге асырады.
18. Бейнелеу арнасын жөндеуді жүзеге асырады.
19. Түс модулін жөндеуді жүзеге асырады.
20. Дыбыстық сүйемелдеу арнасын жөндеуді жүзеге 
асырады.
21. Синхрондау арнасын жөндеуді жүзеге асырады.
22. Телевизиялық жабдық тораптарын демонтаждауды 
жүргізеді.
23. Жарықдиодты жəне плазмалық панельдерді ауысты-
руды жүргізеді.
24. Телевизиялық жабдықты баптау жəне реттеу 
əдістемесін қолданады.
25. Радиотелевизиялық аппаратураның əртүрлі түрлерін 
жөндеуді, баптауды жəне реттеуді жүргізеді.

«050203 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі» біліктілігі
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Бұл модуль жабдықты 
монтаждауды, 
жөндеуді, оған қызмет 
көрсетуді жəне пай-
далануды орындау 
кезінде кəсіпорында 
қауіпсіздік техника-
сын, өрт қауіпсіздігін 
ұйымдастыруға қажетті 
жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
кəсіпорындағы еңбекті 
қорғауды басқару 
негіздерін; 
өндірістік санитария 
қағидалары мен норма-
ларын; 
өндірістік сəулеленуден 
қорғану құралдарын; 
өрт жəне электр 
қауіпсіздігінің талап-
тарын;
кəсіпорында еңбекті 
қорғауға қойылатын та-
лаптарды;
 өндірістік санитария 
нормаларын;
өндірістік сəулеленуден 
қорғануды меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
зиянды зхимиялық 
факторларды, 
метрологиялық 
жағдайларды, 
ультракүлгін сəулелену 
деңгейін анықтай алуы;
электр тогымен 
зақымданған жағдайда 
дəрігерге дейінгі көмек 
көрсетуі; 
технологиялық проце-
стер мен жабдықтың өрт 
қауіпсіздігі шараларын 
қолдануы;
өртті сөндіру 
құралдарын жəне өрт 
техникасын қолдануға 
үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Кəсіпорында еңбекті қорғауды басқару тəртібін 
анықтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Қауіпсіздік техникасының негіздерін жəне еңбек 
қағидаларын түсіндіреді.
2.Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық-техникалық іс-
шараларды жоспарлайды.
3.Еңбекті қорғаудың басқарылуын ұйымдастыруды, 
үйлестіруді, есепке алуды жəне талдауды жүзеге асы-
рады.
4.Еңбекті қорғау жағдайын бақылауды жүзеге асырады.
5.Өндірістегі жұмыстың қауіпсіз əдістерін оқытуды жəне 
нұсқаманы жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Өндірістік санитария қағидалары мен нормаларын 
сақтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Өндірістік орынжайлардағы вентиляция түрлерін 
анықтайды.
2.Өндірістік жарықтандыру түрлерін жəне оны нормала-
уды анықтайды.
3.Зиянды химиялық өндірістік факторларды анықтайды.
4.Жұмыс аймағындағы метрологиялық жағдайларды 
анықтайды.
5.Өндірістік шуылдың адам организміне əсерін 
бағалайды.
6.Өндірістік дірілден қорғануды жүзеге асырады.
7.Ультрадыбыстың адам организміне əсерін бағалайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Өндірістік сəулеленуден қорғануды жүзеге асы-
рады.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Иондаушы сəулеленудің адам организміне əсерін 
жəне оларды гигиеналық нормалауды анықтайды.
2. Электр магнитті сəулеленудің адам организміне əсер 
ету деңгейін анықтайды.
3. Лазерлік сəулеленудің адам организміне əсер ету 
деңгейін анықтайды.
4. Ультракүлгін сəулелену деңгейін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпорындағы электр қауіпсіздігі қағидалары мен 
талаптарын сақтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Электр тогының адам организміне əсерін анықтайды.
2. Электр желілерінің электр қондырғылары мен орын-
жайларды адамның электр тогымен зақымдану қаупі 
бойынша жіктейді.
3. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр 
қауіпсіздігінің техникалық шараларын қолданады.
4. Электр тогымен зақымданғандарға дəрігерге дейінгі 
көмек көрсетеді.

Оқыту нəтижесі: 5) Кəсіпорында өрт қауіпсіздігі шараларын жүзеге 
асырады.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жану процесі туралы жалпы мəліметтерді меңгереді.
2. Өнеркəсіптік кəсіпорындар мен энергия жабдықтау 
объектілерінің өрт қауіпсіздігін бағалауды жүргізеді.
3. Ғимарат пен құрылыстың отқа төзімділігін анықтайды.
4. Өртті сөндіру құралдарын жəне өрт техникасын 
таңдайды. 5. Өндірісте электр статикалық разрядтардан 
қорғануды жүзеге асырады.
6. Технологиялық процестер мен жабдықтың өрт 
қауіпсіздігі шараларын қолданады. 

КҚ
 1

1.
 Т
ел
ек
ом

му
ни
ка
ци
ял
ық

 ж
аб
ды

қ п
ен

 тұ
рм

ыс
ты

қ т
ех
ни
ка
ға

 қы
зм
ет

 кө
рс
ет
у 
жə

не
 о
ла
рд
ы 
жө

нд
еу

 
ке
зін

де
 те

хн
ол
ог
ия
лы

қ ү
де
рі
ст
і ұ
йы

мд
ас
ты

ру
ды

 о
ры

нд
ау

 ж
əн
е 
өн
ді
рі
ст
ік 
те
лі
м 
жұ

мы
ст
ар
ын

 б
ас
қа
ру

КМ
 1

1.
 Т
ел
ек
ом

му
ни
ка
ци
ял
ық

 ж
аб
ды

қ п
ен

 тұ
рм

ыс
ты

қ т
ех
ни
ка
ға

 қы
зм
ет

 кө
рс
ет
у 
жə

не
 о
ла
рд
ы 
жө

нд
еу

 
ке
зін

де
 те

хн
ол
ог
ия
лы

қ ү
де
рі
ст
і ұ
йы

мд
ас
ты

ру
 (с
ал
ал
ар

 б
ой
ын

ш
а)

 

Бұл модуль алынған 
тапсырмаға сəйкес 
телекоммуникациялық 
жабдық пен тұрмыстық 
техникаға қызмет 
көрсету жəне олар-
ды жөндеу кезінде 
кəсіпорынның өндірістік 
телім жұмыстарын 
ұйымдастыруға, 
басқаруға (салалар 
бойынша) жəне қол 
астындағылардың 
белгіленген жүктелімді 
орындауын қамтамасыз 
етуге қажетті жұмыс 
нəтижелілігін, дағдылар 
мен білімдерді сипат-
тайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
ұйымның жүктелім 
жүйесінің талапта-
рын; радиоэлектондық 
жабдыққа қызмет 
көрсету жəне оны 
жөндеу технологиясын, 
радиоэлектрондық ап-
паратура түрлерінің 
техникалық сипат-
тамалары мен схе-
ма түрлерін; сы-
нау сигналдарының 
құрылғысы мен 
генераторлардың 
техникалық сипаттама-
ларын жəне бақылау-
өлшеу аппаратурасын;

Оқыту нəтижесі: 1) Сапа, орындау мерзімі жəне экологиялық тазалық 
талаптарын ескере отырып, жұмыстардың орындалу тəртібін 
айқындау жəне бригададағы міндеттерді бөлу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жұмыстарды өндіруге наряд-тапсырма құрастырады, 
береді жəне нұсқаулық жүргізеді.
2. Монтаждауды қауіпсіз жүргізу кезінде технология 
мен жұмысты ұйымдастырудың жалпы мəселелерін 
меңгереді.
3. Нұсқаулыққа сəйкес радиоэлектрондық жабдықты мон-
таждау жəне оған қызмет көрсету кезінде технологиялық 
процестерді басқарады.
4. Радиоэлектрондық өнеркəсіптегі заманауи ақпараттық 
технологияларды пайдаланады.
5. Кəсіптік бағдардағы ақпараттық жүйелерді пайдалана-
ды (өндірісті басқарудың автоматты жүйесі жəне 
технологиялық процестерді басқарудың автоматты 
жүйесі).
6. Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде 
қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттардың 
талаптарын сақтайды.
7. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеу жəне баптау 
кезінде бақылауды жүзеге асырады. 
8. Радиоэлектрондық жабдықты сынауды жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Жұмыс орындарын, оларды технологиялық 
жабдықпен жарақтандыруды ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талапта-
рына жəне техникалық картадағы жұмыс өндірісі жөніндегі 
нұсқауларға сəйкес жұмыс орнының ұйымдастырылуын 
тексереді. 2. Радиоэлектрондық жабдықты монтаждау, 
оған қызмет көрсету жəне жөндеу кезінде жұмыстарды 
ұйымдастыру графиктерін құрастыруды есептейді жəне 
орындайды. 3. Жұмыстар ды циклдық ұйымдастыру 
графигін жəне нақты жағдай лар үшін жұмысшылардың 
шығу графигін құрастырады. 4. Радиоэлектрондық жаб-
дықты монтаждау жұмыстарын жүргізудің технологиялық 
схемаларын пайдаланады. 5. Радиоэлектрондық жабдыққа 
қызмет көрсету жүргізу дің технологиялық карталарын 
құрастырады. 6. Радио бөлшектерінің қажеттіліктер 
тізімдемесін құрастырады. 7. Қажетті бақылау-өлшеу 
аппаратурасының тізбесімен монтаждау, қызмет көрсету 
жəне жөндеу əдістемесін таңдайды.

(с
ал
ал
ар

 б
ой
ын

ш
а)

телімде жұмыс орында-
рын ұйымдастыруды; 
қойылған міндеттерге 
қарай бригадалар құруды; 
радиоэлектрондық 
аппаратураның əртүрлі 
түрлерін жөндеу техно-
логиясын; электрондық 
жабдықтың ілеспе жəне 
техникалық құжаттамасын; 
жабдықтың əртүрлі түрлерін 
монтаждау технология-
сын; радиоэлектрондық 
аппаратураның 
ақаулықтарын анықтауға 
арналған компьютерлік 
бағдарламаларды; Қазақстан 
Республикасының еңбекті 
қорғау жəне қауіпсіздік тех-
никасы жөніндегі нормативтік 
актілерін меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 3)Технологиялық процестердің экономикалық 
тиімділігін анықтау.
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өлшемшарт-
тары:

1. Жұмыстарды технологиялық өндіру 
нұсқаларын техникалық-экономикалық салысты-
ру əдістемесін қолданады.
2. Төмендегілерді техникалық-экономикалық са-
лыстыруды жүргізеді: 
монтаждау жүргізу тəсілдері;жөндеу 
түрлері;қолданылатын бақылауыш-өлшегіш ап-
паратура.
3. Элемент параметрлерінің жəне монтаждау 
жұмыстарын салу үшін материалдар шығынының 
есебін орындайды.
4. Радиоэлементтерге қойылатын пайдалану, 
технологиялық жəне экономикалық талаптарды 
белгілейді. 
5. Монтаждау үшін сенімді, қауіпсіз, үнемді 
жəне тиімді конструкциялық материалдарды 
анықтайды.
6. Экономикалық тиімділікті анықтау кезінде 
радиоэлектрондық аппаратураны жөндеу жəне 
оған қызмет көрсету стандарттарын қолданады. 
7. Жүргізілген жұмыстар құнының салыстырмалы 
талдауын орындайды.
8. Электрондық жабдыққа техникалық қызмет 
көрсету жəне оны жөндеу бойынша курстық жо-
балауды орындайды.

КҚ
12

. О
ры

нд
ал
ға
н 
жұ

мы
ст
ар
ды

ң 
са
па
сы

н 
ба
қы
ла
уд
ы 
жə

не
 кө

ле
мд

ер
ін

 е
се
пк
е 
ал
уд
ы 
жү

зе
ге

 а
сы

ру
. 

КМ
 1

2.
 О
ры

нд
ал
ға
н 
жұ

мы
ст
ар
ды

ң 
са
па
сы

н 
ба
қы
ла
у 
жə

не
 кө

ле
мд

ер
ін

 е
се
пк
е 
ал
у

Бұл модуль 
радиоэлектрондық 
жабдықты монтаждау, 
оған қызмет көрсету жəне 
жөндеу жүргізу кезінде 
орындалған жұмыстардың 
сапасын бақылауға 
жəне көлемдерін есепке 
алуға, сондай-ақ ілеспе 
құжаттаманы ресімдеуге 
қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: жұмыс 
өндірісіндегі техникалық 
құжаттама талаптарын; 
қолданыстағы нормалар-
ды, қағидалар мен стан-
дарттарды; жұмыстардың 
сапасын бақылау түрлерін; 
телекоммуникациялық 
жабдықты монтаждау, оған 
қызмет көрсету жəне жөндеу 
процесінде ақауларды 
жою тəсілдерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:
телекоммуникациялық 
жабдықты монтаждау, оған 
қызмет көрсету жəне жөндеу 
технологиялық процесін іске 
асыруы;
жөндеу сапасын таңдап 
бақылауды жүзеге асыруы; 
радиоэлектрондық жабдықты 
монтаждау жəне жөндеу 
технологиялық нормалары 
мен қағидаларын сақтауды 
бақылауы; 
бақылауыш-өлшеуіш 
аппаратураның техникалық 
жағдайын тексеруді жүзеге 
асыруы; 
жұмыс көлемдерінің орын-
далуы мен сапасын бақылау 
графиктерін, жоспарларын 
құрастыруы; 
электр жабдығына, ра-
дио бөлшектері мен 
радиоматериалдарға 
өтінімдер құрастыруы;
ілеспе құжаттама 
құрастыруы; 
орындалған жұмыстар 
көлемінің есебін жүргізуге 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Жұмыстардың сапасын бақылауды жүзеге 
асыру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Бақылау түрлері мен əдістерін меңгереді.
2. Радио бөлшектерінің сапалық жəне сандық 
көрсеткіштерін анықтайды.
3. Радиоэлектрондық жабдыққа қызмет көрсету 
жəне оны жөндеу нормаларының, радио 
бөлшектерінің шығыс нормаларының сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады.
4. Орындалған жөндеудің сапасын тексе-
ру кезінде технологиялық өлшеу құралдарын 
таңдайды.
5. Монтаждау жұмыстарының техникалық 
құжаттамаға сəйкестігін бақылайды.
6. Радиоэлектрондық жабдыққа қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстардың көлемін, бірізділігін жəне 
мерзімділігін анықтайды.
7. Телекоммуникациялық жабдыққа жөндеу 
жүргізу кезінде бақылауды жүзеге асырады.
8. Технологиялық жабдықтың техникалық жай-
күйі мен қалдық ресурсын тексереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Электрондық жабдықты жөндеу жəне оған 
қызмет көрсету процесінде туындаған кемшіліктерді жою бой-
ынша техникалық құжаттама құрастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қабылданатын объектілердің негізгі 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды.
2. Жекелеген элементтер мен жұмыстардың 
аралық қабылдау актілерін құрастырады.
3. Жіберілген кемшіліктерді анықтайды жəне 
ілеспе құжаттама құрастырады.
4. Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу жəне 
оған қызмет көрсету бойынша жиынтық графикті 
құрастырады.
5. Өндірістік жəне есептік құжаттаманы 
ресімдеудің дұрыстығы мен уақыттылығын 
бақылауды қамтамасыз етеді. 

Оқыту нəтижесі: 3) Орындалған жұмыстар көлемінің 
есебін жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Орындалған жұмыс көлемдерін есептеу 
қағидаларын қолданады.
2. Жұмыстарды орындаудың технологиялық 
тəртібімен олардың тізбесін құрастырады.
3. Жұмыс көлемдерін жұмыс сызбалары бойын-
ша анықтайды.
4. Жұмыс көлемдерін орындаудың бақылау 
графиктерін, жоспарларын құрастырады.
5. Материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану 
əдістерін жəне олардың тиімділігін меңгереді.
6. Материалдық ресурстардың жоспарлы 
қажеттігін айқындайды.
7. Шикізат, энергетикалық жəне материалдық-
техникалық құралдарды пайдалану бойынша 
нормативтік көрсеткіштерді сақтайды.
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Бұл модуль жабдықты пай-
далану жəне жөндеу технигі 
ретінде жұмыс жасауға 
қажетті жұмыс нəтижелілігін, 
дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: 
радиоэлектрондық жабдықты 
монтаждау, жөндеу жəне 
оған техникалық қызмет 
көрсету технологиясын жəне 
оны ұйымдастыруды (сала-
лар бойынша); 
радиоэлектрондық жабдықты 
монтаждау, жөндеу жəне 
оған техникалық қызмет 
көрсету бойынша жобалық-
сметалық құжаттаманы; 
орындалған жұмыстардың 
сапасын жəне көлемдерін 
есепке алуды бақылауды 
меңгереді. Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар:
технологиялық процесті 
ұйымдастыруы жəне 
өндірістік учаскенің 
жұмыстарын басқаруы 
радиоэлектрондық жабдықты 
монтаждау, жөндеу жəне 
оған техникалық қызмет 
көрсету үшін жұмсы 
жобалық-сметалық 
құжаттаманы құрастыруы;
радиоэлектрондық жабдықты 
монтаждау, жөндеу 
жəне оған техникалық 
қызмет көрсетуді орындау 
көлемдерін жəне ілеспе 
құжаттаманы ресімдеудің 
көлемдерін есепке алу-
ды жүргізген кезде 
қолданыстағы нормативтік 
құжаттарды қолдануға 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Жабдықты пайдалану жəне жөндеу 
технигінің біліктілік жұмыстарын жүзеге асыру.
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1. Еңбекті қорғаудың басқарылуын 
ұйымдастыруды, үйлестіруді, есепке алуды жəне 
талдауды жүзеге асырады.
2. Еңбекті қорғау жағдайын бақылауды жүзеге 
асырады.
3. Өндірістегі жұмыстың қауіпсіз əдістерін 
оқытуды жəне нұсқаманы жүргізеді.
4. Электр тогымен зақымданғандарға дəрігерге 
дейінгі көмек көрсетеді.
5. Өртті сөндіру құралдарын жəне өрт техника-
сын таңдайды.
6. Жұмыстарды өндіруге наряд-тапсырма 
құрастырады, береді жəне нұсқаулық жүргізеді.
7. Нұсқаулыққа сəйкес радиоэлектрондық 
жабдықты монтаждау жəне оған қызмет көрсету 
кезінде технологиялық процестерді басқарады.
8. Радиоэлектрондық жабдықты жөндеу жəне 
баптау кезінде бақылауды жүзеге асырады.
9. Радиоэлектрондық жабдықты монтаждау, оған 
қызмет көрсету жəне жөндеу кезінде жұмыстарды 
ұйымдастыру графиктерін құрастыруды 
есептейді жəне орындайды.
10. Жұмыстарды циклдық ұйымдастыру 
графигін есептейді жəне нақты жағдайлар үшін 
жұмысшылардың шығу графигін құрастырады.
11. Радиоэлектрондық жабдыққа қызмет 
көрсету жүргізудің технологиялық карталарын 
құрастырады.
12. Радио бөлшектерінің қажеттіліктер 
тізімдемесін құрастырады.
13. Монтаждау үшін сенімді, қауіпсіз, үнемді 
жəне тиімді конструкциялық материалдарды 
анықтайды.
14. Радиоэлектондық аппаратураны жөндеу жəне 
оған қызмет көрсету стандарттарын меңгереді. 
15. Телекоммуникациялық жабдықты ағымдағы 
жоспарлы жөндеу мерзімдерін белгілейді.
16. Технологиялық жабдықтың техникалық жай-
күйі мен қалдық ресурсын тексереді.
17. Өндірістік жəне есептік құжаттаманы 
ресімдеудің дұрыстығы мен уақыттылығын 
бақылауды қамтамасыз етеді.
18. Жіберілген кемшіліктерді анықтайды жəне 
ілеспе құжаттама құрастырады.
19. Монтаждау жұмыстарының техникалық 
құжаттамаға сəйкестігін бақылайды.
20. Радиоэлектрондық жабдыққа қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстардың көлемін, бірізділігін жəне 
мерзімділігін анықтайды.
21.Телекоммуникациялық жабдыққа жөндеу 
жүргізу кезінде бақылауды жүзеге асырады.
22. Технологиялық жабдықтың техникалық жай-
күйі мен қалдық ресурсын тексереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Жабдықты пайдалану жəне жөндеу 
технигінің біліктілік жұмысын ресімдеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Біліктілік жұмысы жөніндегі есеп үшін материал 
жинақтайды жəне жүйелейді. 
2. Біліктілік жұмысында жабдықты пайдалану 
жəне жөндеу технигінің білімдерін, икемдері мен 
дағдыларын көрсетеді.
3. Біліктілік жұмысын ресімдейді. 

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар :
БҚ - базалық құзыреттілік;     КҚ - кəсіптік құзыреттілік;     БМ - базалық модульдер;     КМ - кəсіптік модульдер

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 19-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Слесарлық іс» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0503000 – Слесарлық іс
Біліктілік*:   050301 2 – Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик 
  050302 2 – Электрик автослесарь

Оқыту формасы: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

негізгі орта білім беру базасында 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 324 18 306 3-6

БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 
қолдану

+ + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + + +

«050301 2 – Электр құрал жабдықтарын 
жөндеуші слесарь-электрик» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1460 412 292 756 2-5
КМ 01 Сызулдарды оқу жəне рəсімдеу + + + +
КМ 02 Электр техника жəне электр материалтану 

заңдарын кəсіби қызметте қолдану
+ + + + +

КМ 03 Электр жабдығының конструкциялары үшін ма-
териалдар таңдау

+ + + +

КМ 04 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + + +

КМ 05 Кəсіптік қызметте ақпараттық технологияларды 
пайдалану

+ + + +

КМ 06 Кəсіптік қызметте стандарттаудың, 
сертификаттаудың жəне метрологияның негізгі 
ережелерін қолдану

+ + + +

КМ 07 Қауіпсіздік техникасы жəне қоршаған ортаны 
қорғау қағидаларын сақтау

+ + + + +

КМ 08 Слесарьлық-жинау жəне электр монтаждау 
жұмыстарын орындау

+ + + + +

КМ 09 Өндірістік электр жабдығына жəне тұрмыстық 
машиналарға техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу жəне күйін келтіру

+ + + + +

КМ 10 Электр құрал-жабдығын жөндеуші слесарь-
электрик жұмыстарының негізгі түрлерін орын-
дау

+ + +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 108

«050302 2 – Электрик автослесарь» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 908 120 104 684 5-6

(Жалғасы. Басы 23-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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КМ 11 Автомобильдердің электр жəне электрондық 
жабдығының диагностикасын жүргізу

+ + + + + +

КМ 12 Автомобильдердің электр жəне электрондық 
жабдығына техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жөндеуді жүргізу

+ + + + +

КМ 13 Электрик автослесарь жұмыстарының негізгі 
түрлерін орындау

+ + +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар теориялық оқыту кезеңінде төрт сағаттан артық 

емес
Барлығы: 4960 

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін. 
Қолданылған аббревиатуралар :  БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;
ЖБП - жалпы білім беру пəндері; АА - аралық аттестаттау; 
БМ - базалық модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   К - консультациялар;                                        Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 20-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Слесарлық іс» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы: 0503000 – Слесарлық іс
Біліктілік*: 050301 2 – Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик 
050302 2 – Электрик автослесарь

Оқыту формасы: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

жалпы орта білім беру базасында
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БМ Базалық модульдер 404 98 306 1-4

БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 
қолдану

+ + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + + +
БМ 04 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«050301 2 – Электр құрал жабдықтарын 
жөндеуші слесарь-электрик» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1460 412 292 756 1-3
КМ 01 Сызулдарды оқу жəне рəсімдеу + + + +
КМ 02 Электр техника жəне электр материалтану 

заңдарын кəсіби қызметте қолдану
+ + + + +

КМ 03 Электр жабдығының конструкциялары үшін ма-
териалдар таңдау

+ + + +

КМ 04 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + + +

КМ 05 Кəсіптік қызметте ақпараттық технологияларды 
пайдалану

+ + + +

КМ 06 Кəсіптік қызметте стандарттаудың, 
сертификаттаудың жəне метрологияның негізгі 
ережелерін қолдану

+ + + +

КМ 07 Қауіпсіздік техникасы жəне қоршаған ортаны 
қорғау қағидаларын сақтау

+ + + + +

КМ 08 Слесарьлық-жинау жəне электр монтаждау 
жұмыстарын орындау

+ + + + +

КМ 09 Өндірістік электр жабдығына жəне тұрмыстық 
машиналарға техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу жəне күйін келтіру

+ + + + +

КМ 10 Электр құрал-жабдығын жөндеуші слесарь-
электрик жұмыстарының негізгі түрлерін орын-
дау

+ + +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 36

«050302 2 – Электрик автослесарь» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 908 120 104 684 3-4

КМ 11 Автомобильдердің электр жəне электрондық 
жабдығының диагностикасын жүргізу

+ + + + + +

КМ 12 Автомобильдердің электр жəне электрондық 
жабдығына техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жөндеуді жүргізу

+ + + + +

КМ 13 Электрик автослесарь жұмыстарының негізгі 
түрлерін орындау

+ + +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

Міндетті оқытуға жиыны 2880
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар теориялық оқыту кезеңінде 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. 
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 21-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Слесарлық іс» мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0503000 – Слесарлық іс
Біліктілік:   050301 2 – Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик 
  050302 2 – Электрик автослесарь
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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 қарым-қатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар іскерлік қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінің жəне 
кəсіби 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 минимумын 
үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі саласында тілдесу 
үшін қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі грамматика мен терми-
нологияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем шарт-
тары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық материалды 
меңгереді. 2. Мамандығы бойынша термино-
логияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшартары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне 
аударады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем шарт-
тары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті 
пікір айта алады.
2. Кəсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог 
жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды си-
паттайды.
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
мемлекеттік тілде іс жүргізу 
негіздерін; іскерлік құжаттарды 
жасау тəсілдері мен функция-
ларын; құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, мақсатын, 
құрамдас бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:компьютерлік 
технологияларды 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 
өлшем шарт-
тары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипат-
тайды.
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 технологияларды қолдана 
отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды 
мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшем шарт-
тары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес еңбек қатынастарын 
жəне «Техникалық реттеу туралы» жəне 
«Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредит-
теу туралы» ҚР Заңдарына сəйкес техникалық 
реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін 
құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
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 жеке қасиеттерді 
жəне олармен байланысты 
қабілеттерді жетілдіру үшін 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды.
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: 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 салауатты өмір 
салты қағидаттарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшем шарт-
тары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен 
мəдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі 
тыныс алу, қан айналым жəне энергия-
мен 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 
өлшем шарт-
тары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын 
сақтайды.
2. Денет 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) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар 
кезінде дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшем шарт-
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 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 алушы-
лар: Қазақстанның негізгі тарихи 
кезеңдерінің хронологиялық шекарала-
ры мен маңызын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды 
түсіну.
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Бағалаудың 
өлшем 
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге 
дейінгі тарихи оқиғалар хронология-
сын біледі жəне мəнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік 
қоғамдағы, көшпелі өркениет 
жүйесіндегі, Еуразия 
əлемі халықтарының тарихи-мəдени 
қауымдастығының дамуындағы рөлі 
мен орнын аша біледі.
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі 
Қазақстан Республикасында бо-
лып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын 
түсінеді.
4. Тəуелсіз Қазақстанның 
жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-сал-
дар байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем 
шарттары:

1. Қазақстан тарихының 
толыққандылығы мен жүйелілігін 
көрсететін жəне сипаттай-
тын фактілерді, үдерістер мен 
құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында 
байланыс орнатады.

«050301 2 – Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик» біліктілігі
Кəсіптік модульдер
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Осы модуль сызбалар мен сызуларды 
орындау, техникалық құжаттаманы оқу 
үшін қажетті білімдерді, машықтар мен 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу кезінде білім алу-
шылар мыналарды меңгереді: жинақтау 
сызулары туралы жалпы мəліметтер, сы-
зуларда қолданылатын шарттылықтар 
мен оңайлатулардың мақсаты, 
жұмыс сызуларын ресімдеудің жəне 
оқудың қағидалары; конструкторлық, 
технологиялық жəне басқа да 
нормативтік құжаттаманың негізгі 
ережелері; геометриялық құрылымдар 
жəне техникалық детальдарды 
сызудың қағидалары, технологиялық 
жабдықты графикалық ұсынудың жəне 
технологиялық сызбаларды орындаудың 
тəсілдері; конструкторлық құжаттаманың 
бірыңғай жүйесі жəне сызулар мен 
сызбаларды ресімдеуге жəне жасауға 
технологиялық құжаттаманың бірыңғай 
жүйесі стандарттарының талабы. Білім 
алушылардың мынадай машықтарды 
меңгеруі маңызды: эскиздерді оқу жəне 
орындау, детальдардың, технологиялық 
сызбалар мен аппараттардың жұмыс 
жəне жинақтау сызулары; графикалық 
есептерді шешу əдістерін қолдану; 
инженерлік графиканың құралдарын 
қолдану.

 Оқытудың нəтижесі: 1) Техникалық қағидаларын, 
конструкторлық құжаттаманы əзірлеу жəне 
рəсімдеу қағидаларын қолдану.

Сы
зу

Бағалау 
өлшем
шарттары:

1. Сызықтардың типтерін қолданады.
2. Сызу қаріптерін қолданады.
3.Сызуларды ресімдейді.

 Оқытудың нəтижесі: 2) Сызуларды орындау жəне 
оқу.
Бағалау 
өлшем
шарттары:

1. Геометриялық құрылымдардың 
дағдыларын меңгерген.
2. Түйіндесулерді құру дағдыларын 
меңгерген.
3. Геометриялық құрылымдарды 
қолдана отырып, жалпақ детальдар-
ды орындайды.
4. Өлшемдерді жазады.
5. Сызуларды оқиды.
6. Құрылымдық электр жəне 
кинематикалық сызбаларды орын-
дайды.
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Осы модуль электр техника жəне элек-
троника заңдарын қолдану үшін қажетті 
білімдерді, машықтар мен дағдыларды 
сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар мыналарды 
меңгереді: трансформаторлардың, 
дроссельдердің айналымдары са-
нын есептеу; тұрақты жəне ауыспалы 
токтың электр тізбектерін есептеу; 
магниттік жəне үшфазалы тізбекті 
есептеу.
Білім алушылардың мынадай 
машқытарды меңгеруі маңызды:
Тармақталған жəне тармақталмаған 
сызбалардың параметрлерін есептеу 
үшін белгілі формулалар мен əдістерді 
пайдалану;
электр энергиясын қабылдағышқа 
арналған тоқ көзінің қажетті жұмыс 
режимін таңдау;
сымдардың түйісулерін есептеуді 
жүргізу.

Оқытудың нəтижелері: 1) Тұрақты ток тізбектерінің, 
бірфазалы жəне үшфазалы ауыспалы тоқ 
тізбектерінің, трансформаторлардың, өлшеу 
аспаптарының жұмысы туралы білімдерді білуі.
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Бағалау 
өлшем
шарттары:

1. Электрдің, электр өрісінің, электр 
магниттілігінің негізгі түсініктері мен 
қасиеттерін қолданады.
2.Тұрақты тоқ тізбектерінің, 
бірфазалы жəне үшфазалы ауыспа-
лы тоқ тізбектерінің жұмыс қағидатын 
түсінеді.
3. Трансформаторлар мен өлшеу 
аспаптарының жұмыс қағидатын 
түсінеді.
4. Өткізгіш бұйымдар мен электр 
оқшаулау материалдарын пайдалану 
дағдыларын игереді.
5. Электр өлшемдерін қолданады.

Оқытудың нəтижелері: 2) Электр машиналарын 
эксплуатациялау дағдыларын меңгеру. 
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Тұрақты тоқтың электр 
машиналарының жұмысы туралы 
білімдерді меңгерген.
2. Ауыспалы тоқтың электр 
машиналарының жұмысы туралы 
білімдерді меңгерген.
3. Ауыспалы тоқтың электр машина-
ларын эксплуатациялау дағдыларын 
меңгерген.
4. Тұрақты тоқтың электр машинала-
рын эксплуатациялау дағдыларын 
меңгерген.

Оқытудың нəтижелері: 3) Электроника негіздерін 
қолдану.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Электр вакуумдық, газды 
разрядтық, жартылау өткізгіштік, 
фотоэлектрондық аспаптардың 
сипаттамаларын түсінеді жəне 
қолданады.
2. Газды разрядтық, жартылай 
өткізгіштік, фотоэлектрондық аспап-
тарды пайдалану дағдыларын біледі.
3. Электрондық түзеуіштердің, 
күшейткіштердің, генераторлардың 
жəне өлшеу аспаптарының жұмыс 
қағидатын түсінеді жəне пайдала-
нады. 
4. Микроэлек трониканың 
интегралдық сызбаларының негізгі 
сипаттамаларын, пайдалану шарт-
тарын жəне жұмыс қағидатын 
қолданады.
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Осы модуль олардың мақсаты жəне 
эксплуатациялау талаптары бойын-
ша электр жабдығының конструкция-
лары үшін материалдарды айқындау 
жəне таңдау үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне дағдыларды си-
паттайды.
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар материалдардың негізгі 
физика-химиялық, механикалық жəне 
технологиялық қасиеттерін меңгереді.

Оқытудың нəтижелері: 1) Материалдардың 
негізгі физика-химиялық, механикалық жəне 
технологиялық қасиеттеріне сипаттама беру.
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Бағалау 
өлшем
шарттары:

1. Қорытпалардың құрылысы жəне 
түрлері туралы білімдерді меңгерген.
2. Өткізгіштер мен 
ферромагнетиктердің жіктелуін 
айқындайды.
3. Материалдарда болып жатқан 
негізгі физикалық процестерге сипат-
тама береді.

Оқытудың нəтижелері: 2) Металда болып жатқан 
негізгі физикалық процестерді айқындау. 

1. Қорытпалардың негізгі түрлерін 
айқындайды.
2. Физика-химиялық, механикалық 
материалдардың ерекшеліктерін 
айқындайды.
3. Өткізгіштерді жіктейді.
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Осы модуль қазіргі заманғы 
экономикалық жүйенің негізгі 
заңдылықтары мен жұмыс істеу 
тетіктері, нарықтық тетіктер мен 
мемлекеттік реттеудің əдістері тура-
лы кешенді көріністі қалыптастыру 
үшін қажетті білімдерді, машықтар мен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды меңгереді: 
экономикалық теория негіздері; 
экономикалық жүйелердің жалпы 
негіздері; макроэкономика негіздері; 
экономиканың өзекті проблемала-
ры; «Жасыл экономиканың» негізгі 
міндеттері. Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономика теориясы мен 
бизнес негіздерінің тұжырымдамалық 
ережелерін түсінуді; елдің əлеуметтік-
экономикалық дамуының басым 
бағыттарын айқындауды үйренеді.

Оқытудың нəтижелері: 1) Экономикалық теория 
саласындағы негізгі мəселелерді игеру.
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Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Экономикалық терминдерді 
біледі, нарықтық экономиканың 
заңдылықтары мен қағидаттарын 
түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну 
экономикасының негіздерін 
меңгерген.
3. Мемлекеттің салық саясатына си-
паттама береді. 
4. Инфляцияның көздерін жəне оның 
зардаптарын түсінеді.

Оқытудың нəтижелері: 2) Меншіктің нысандары 
мен түрлерін айқындау, жоспарлардың түрлері, 
кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштері.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдерін 
жəне мазмұнын сипаттайды. 
2. Математикалық əдістерді қолдана 
отырып, қажетті экономикалық 
есептеулерді орындайды.
Кəсіпорынның негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін айқындайды.

Оқытудың нəтижелері: 3) Əлемдік экономиканың 
даму үдерісін, мемлекеттің «жасыл экономикаға» 
ауысуының негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Əлемдік экономиканың даму 
үдерісіне сипаттама береді.
2. Мемлекеттің «жасыл экономикаға» 
ауысуының негізгі міндеттерін 
түсінеді. 3. Жалпы ішкі өнімді жəне 
жалпы ұлттық өнімді есептеудің 
негізгі əдістерін қолданады.

Оқытудың нəтижелері: 4) Кəсіпкерлік қызметтің та-
бысы мен тəуекелінің мүмкіндігін айқындайды.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпкерліктің мақсатына, фак-
торларына жəне даму шарттарына 
сипаттама береді. 2. Қазақстандағы 
кəсіпкерлік қызметтің қазіргі 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысан-
дарына сипаттама береді.
3. Кəсіпкерлік қызметтің табысын 
айқындайтын факторларды түсінеді.
Бизнес-жоспарды құрастырудың 
негіздерін біледі.
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Осы модуль кəсіпорында қызметті 
автоматтандыруға, мəтіндік жəне 
графикалық редакторларды 
пайдалануға арналған қолданбалы 
бағдарламаларды пайдалану үшін 
қажетті білімдерді, машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушылар мы-
наларды меңгереді: мəтіндік жəне 
графикалық редакторлар, қолданбалы 
бағдарламалар, автоматтандырылған 
жобалау жүйелері. Білім алушылардың 
мынадай дағдыларды меңгеруі 
маңызды:
шығармашылық жобаларды əзірлеу; 
түсініктерді, анықтамаларды автомат-
ты реттеу, реттелетін параметр, реттеу 
объектісі, оның қасиеттері, сызбалары;  
процесті автоматты басқарудан қолмен 
басқаруға жəне керісінше ауыстыру.

Оқытудың нəтижелері: 1) Бағдарламалық 
құралдарды қолдану. 
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Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Құжаттарды жасау жəне ресімдеу 
үшін қолданбалы бағдарламалардың 
стандартты пакетін пайдаланады. 
2. Мəтіндік редакторларды пайдала-
ну дағдыларын біледі.
3. Кестелік процессорда 
есептеулерді жүргізудің дағдыларын 
біледі.

Оқытудың нəтижелері: 2) Кəсіптік қызметте жекеле-
ген өндірістік міндеттерді орындауға бағытталған 
қолданбалы бағдарламаларды пайдалану.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпорынның қызметінде 
ұйымның қолданбалы 
бағдарламаларын қолданады.
2. Өндірісте жобалау жұмысы кезінде 
автоматтандырылған жобалау 
жүйесін қолданады.
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Осы модуль машина жасау 
кəсіпорындарында стандарттау 
қағидаттары, метрология негіздерін 
қолдану үшін қажетті білімдерді, 
машықтар мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар мыналарды 
меңгереді: материалдардың негізгі 
физика-химиялық, механикалық 
жəне технологиялық қасиеттері; 
қорытпалардың құрылысы мен түрлері; 
өткізгіштер мен ферромагнетиктердің 
жіктеуіші; материалдарда болып 
жатқан негізгі физикалық проце-
стер. Білім алушылардың мынадай 
дағдыларды меңгеруі маңызды:
металда болып жатқан негізгі 
физикалық процестерді айқындау, 
қорытпалардың түрлерін айқындау; 
физика-химиялық, механикалық 
материалдардың ерекшеліктерін 
айқындау; өткізгіштерді саралау.

Оқытудың нəтижелері: 1) Стандарттау əдістерін, 
қағидаттарын қолдану; қолданыстағы стандарт-
тар; Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай стан-
дарты.
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Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Мемлекеттік стандарттау жүйесінің 
негізгі ережелерінің, Конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай 
стандартының негізгі ережелерін 
түсінеді.
2. Нормативтік-техникалық 
құжаттаманы қолданады.
3. Электротехникалық жұмыстар 
кезінде сапаны басқару жүйесінің 
негізгі ережелерін қолданады.

Оқытудың нəтижелері: 2) Рұқсаттар мен 
отырғызулар талаптарын пайдаланады.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Үлгі қосылыстардың өлшемдеріне 
рұқсаттар мен отырғызулар, сызу-
ларда олардың белгіленуі туралы 
білімдерді біледі.
2. Үлгі қосылыстардың кедір-бұдыр 
беттерінің нысандарына, орналасуы-
на рұқсаттарды қолданады.
3. Рұқсаттар мен отырғызуларларды 
есептеу дағдыларын біледі.
4. Түрлі бұйымдарды өлшеудің 
əдістері мен құралдарын пайда-
ланады.
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Осы модуль қауіпсіздік тех-
никасы жəне қоршаған ор-
таны қорғау қағидаларын 
сақтау үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар мыналарды 
меңгереді: кəсіпорында 
еңбекті қорғаудың, электр 
қауіпсіздігінің жəне өрт 
қауіпсіздігінің жалпы та-
лаптары.

Оқытудың нəтижелері: 1) Кəсіпорында еңбекті қорғаудың, 
электр қауіпсіздігінің жəне өрт қауіпсіздігінің жалпы талапта-
рын сақтау.
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Бағалау 
өлшем
шарттары:

1.Өндірістік жарақат жəне кəсіптік аурулардың 
себептерін айқындайды, олардың алдын алу 
тəсілдері.
2. Электр қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.
3. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.
4. Еңбек гигиенасы жəне өндірістік санитария 
туралы жалпы мəліметтерді біледі.

Оқытудың нəтижелері: 2) Қауіпсіздік техникасы қағидаттарын 
сақтау.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Жұмыс кезінде өзінің, айналасындағы 
адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
2. Өндірістік жарақат кезінде көмек көрсету 
дағдыларын біледі. 3. Өрт сөндірудің бастапқы 
құралдарын пайдалану дағдыларын біледі.

Оқытудың нəтижелері: 3) Кəсіпорынның ұйымдастырушылық 
құрылымы жəне техникалық жарақталуы туралы мəліметтерді 
білу.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпорынның ұйымдастырушылық 
құрылымын жəне техникалық жарақталуын си-
паттайды.

Оқытудың нəтижелері: 4) Кəсіпорында жүзеге асырылатын 
технологиялық процестердің түрлері туралы мағлұмат алу.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі жəне қосалқы цехтар туралы білімдерді 
біледі. 2. Кəсіпорында жүзеге асырылатын 
процестердің жалпы технологиясы туралы 
мағлұматы бар.

Оқытудың нəтижелері: 5) Электр құрал-жабдығын жөндеуші 
слесарь-электриктің, электр-автослесарьдің біліктілік 
міндеттерін сипаттау.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Электр құрал-жабдығын жөндеуші слесарь-
электрик орындайтын жұмыстардың тізбесіне 
сипаттама береді.
2. Электрик- автослесарь орындайтын 
жұмыстардың тізбесіне сипаттама береді.
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Осы модуль электр 
жабдығын монтаж-
дау кезінде слесарьлық 
жəне слесарьлық-жинау 
жұмыстарын орындау 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар мынадай білімдерді 
меңгереді: слесарьлық, 
слесарьлық-жинау опе-
рациялары, олардың 
мақсаты; жинаудың, 
монтаждаудың, ретке 
келтірудің жəне жөндеудің 
технологиялық процестері. 
Білім алушылардың дəлдік 
пен тазалықтың түрлі кла-
стары шегінде слесарьлық 
жəне механикалық өңдеуді 
орындауға мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижелері: 1) Жалпы слесарлық жұмыстарды орын-
дау.

Ө
нд
ір
іст

ік 
оқ
ыт

у 
Кə
сіп

тік
 п
ра
кт
ик
а

Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Айырымды салуға талаптарды қолданады. 
2. Металды дұрыстауға, тегістеуге жəне икемде-
уге талаптарды қолданады.
3. Металдарды шабуды орындайды.
4. Материалдарды кесудің білімдері мен 
дағдыларын біледі.

Оқытудың нəтижелері: 2) Слесарьлық жұмыстарды орындау 
технологиясы туралы білімдерді біледі.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Металды егеу жəне арамен кесу технология-
сы туралы білімдерді біледі.
2. Тесіктерді тесу, үңгілеу, жазу технологиялық 
процесін жүргізудің ерекшеліктерін біледі.
3. Шегелеу технологиясын жəне шегелеу мате-
риалдарын қолданады.
4. Сымдарды дəнекерлеудің жəне 
қалайылаудың технологиялық процесін 
жүргізеді.
5. Ішкі жəне сыртқы бұранда кесуді жүргізеді.
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Осы модуль өндірістік электр 
жабдығына жəне тұрмыстық 
машиналарға техникалық 
қызмет көрсетуді, жөндеуді 
жəне күйін келтіруді жүргізу 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар мына-
ларды меңгереді: өлшеу 
аспаптарының жіктелуі; 
жұмыс (слесарьлық-жинау 
сайманы жəне құралдары), 
олардың құрылымы жəне 
мақсаты жəне пайдала-
ну тəсілдері; аспаптар-
ды электр тізбегіне қосу 
сызбалары; аспаптарға 
техникалық қызмет 
көрсетуге құжаттама; аспап-
тарды эксплуатациялау 
жəне тексеру жүйелері; 
электр жабдығының тозу 
түрлері мен себептері; 
электр қондырғыларын 
техникалық эксплуатация-
лауды ұйымдастыру; электр 
жабдығына қызмет көрсету 
жөніндегі электромонтердің 
міндеттері жəне кезекші 
электромонтердің 
міндеттері. Білім 
алушылардың тұрмыстық 
аспаптар мен машиналарға 
сервистік қызмет көрсету 
жəне жөндеу жөніндегі 
жұмыстарды орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижелері: 1) Бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану.
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Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Электр өлшеу аспаптарының жіктеуішін біледі.
2. Өлшемдердің кемшіліктерін жəне оларды 
есептеуді айқындайды. 3. Шəкілдерде шартты 
белгілеулердің мəндерін түсінеді.

Оқытудың нəтижелері: 2) Электр монтаждау жұмыстары үшін 
пайдаланылатын сайманды, құралды жəне тетіктерді айқындау.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Түрлі электр монтаждау аспаптарына 
арналған бекітпелерді айқындау. 
2. Əр түрлі электр монтаждау жұмыстары 
үшін қажетті сайманды жəне құралдарды 
таңдауды жүзеге асырады. 3. Электр монтаждау 
жұмыстарына дайындық жəне оларды жүргізу 
жөніндегі жұмыстарды орындайды.

Оқытудың нəтижелері: 3) Электр өткізгіштері мен электр 
сызбаларының түрлерін қолдану.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Электр өткізгіштері туралы білімдерді біледі.
2. Электр сызбаларын жіктейді, мақсатын 
негіздейді. 3. Шартты белгілеулерді, электрлік 
қағидаттық сызбаларды оқу тəртібін түсінеді.

Оқытудың нəтижелері: 4) Күштік жəне жарықтандыру электр 
өткізгіштерін монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу технологиясын білу.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Ашық электр өткізгіштерін монтаждау жəне 
жөндеу технологиясының ерекшеліктерін білу. 
2. Жасырын электр өткізгіштерін монтаждау 
технологиясының ерекшеліктерін білу.
3. Құбырлардағы электр өткізгіштерін монтаждау 
жəне жөндеу технологиясының ерекшеліктерін 
білу. 4. Қорғап жерлендіруді монтаждау 
технологиясының ерекшеліктерін меңгерген.

Оқытудың нəтижелері: 5) Кəбіл төсеудің, əуе желілерін, 
өткізгіштерін жəне тростарды монтаждаудың технологиялық 
процесін жүргізу.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Конструктивтік белгілері бойынша кəбілдерді 
жəне кəсілдік желілерді жіктеуді жүргізеді.
2. Кəбілдік желілерді монтаждау 
технологиясының ерекшеліктерін біледі. 
3. Электр берудің əуе желілерін жөндеу 
жəне қызмет көрсету технологиясының 
ерекшеліктерін біледі.

Оқытудың нəтижелері: 6) Эксплуатациялау процесінде электр 
жабдығын жөндеуді жəне күйге келтіруді жүзеге асырады.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Жарықтың электрлік көздері туралы білімдерді 
біледі. 2. Жалпы қолданыстағы жарық шамдар-
ды монтаждау жəне жөндеу технологиясының 
ерекшеліктерін біледі. 3. Жарылудан қорғалған 
жарық шамдарды монтаждау жəне жөндеу 
технологиясының ерекшеліктерін біледі. 
4. Электр қондырғысының құрылысын жəне 
жарықтандыруды қоректендіру сызбасын 
монтаждау жəне жөндеу технологиясының 
ерекшеліктерін біледі. 5. Люминесценттік 
жарық шамдарды монтаждау жəне жөндеу 
технологиясының ерекшеліктерін біледі.
6. Жарық шамдарды монтаждау жəне жөндеу 
технологиясының ерекшеліктерін біледі.

Оқытудың нəтижелері: 7) Жарықтандырудың электр 
қондырғыларын сынауды жəне күйін келтіруді жүргізеді.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Іске қосуды реттейтін жəне қорғау аппарату-
расын монтаждау, техникалық қызмет көрсету 
технологиясының ерекшеліктерін біледі.
2. Іске қосуды реттейтін жəне қорғау аппаратура-
сын жөндеу жəне күйін келтіру технологиясының 
ерекшеліктерін біледі.
3. Жарықтандырудың электр қондырғысын 
сынау ды жəне күйін келтіруді жүргізеді.

Оқытудың нəтижелері: 8) Тұрмыстық электр аспаптары мен 
электр машиналарына техникалық қызмет көрсетуді орындайды.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Тұрмыстық машиналар мен аспаптардың 
ерекшеліктерін айқындайды.
2. Тұрмыстық машиналар мен аспаптарға 
техникалық қызмет көрсетуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижелері: 9) Тұрмыстық электр аспаптары мен 
электрлік машиналарға жөндеу жүргізу.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Ақаулардың себептерін табу.
2. Тұрмыстық машиналар мен аспаптарды 
жөндеуді жүргізу.
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 Осы модуль слесарь-
электриктің кəсіби 
дағдыларын жетілдіру 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 

Оқытудың нəтижелері: 1) жалпы слесарьлық жұмыстарды 
орындау.
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 Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Белгілеуді орындайды. 2. Металды түзеуді, 
тегістеуді жəне июді орындайды.
3. Металдарды шабуды орындайды.
4.Материалдарды кесуді орындайды.

Оқытудың нəтижелері: 2) Электр жабдығын жөндеуді жəне күйін 
келтіруді жүргізеді. 
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Жалпы қолданыстағы жарық шамдарды 
жөндеуді жəне күйін келтіруді орындайды.
2. Люминесценттік жарық шамдарды жөндеуді 
жəне күйін келтіруді орындайды.
3. Сынаптық жəне натрийлі жарық шамдарды 
жөндеуді жəне күйін келтіруді орындайды.
4. Іске қосуды реттейтін жəне қорғау аппаратура-
сын жөндеуді жəне күйін келтіруді орындайды.
5. Жарықтандырудың электр қондырғысын сына-
уды жəне күйін келтіруді жүргізеді.
6. Тұрмыстық машиналар мен аспаптарды 
жөндеуді жəне күйін келтіруді жүргізеді.
7. Тұрмыстық машиналар мен аспаптарға 
техникалық қызмет көрсетуді жүргізеді.

«050302 2 – Электрик автослесарь» біліктілігі
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Осы модуль автомобильдің 
электр жəне электрондық 
жабдығын диагностикалау 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар диагностикалық 
жұмыстарды жүргізуге 
арналған технологиялық 
жабдық туралы білімдерді, 
автомобильдің электр жəне 
электрондық жүйелерін 
диагностикалаудың тəсілдері 
мен əдістерін меңгереді. 
Білім алушылардың іс 
жүзінде автомобильдердің 
электр жəне электрондық 
жабдығының тораптары мен 
агрегаттарына техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу 
жөніндегі жұмыстарды 
орындағаны маңызды.

Оқытудың нəтижелері: 
1) Электрмен жарақтаудың түрлі жүйелерін диагностикала-
уды жүргізу.
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Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Электрмен жарақтау жүйесін диагностикалау-
ды жүргізеді, ақауларды анықтайды.
2. Қозғалтқышты іске қосу жүйесін диагностика-
лауды жүргізеді, ақауларды анықтайды.
3. От алдыру жүйесін диагностикалауды 
жүргізеді, ақауларды анықтайды.
4. Басқару жүйесін диагностикалауды жүргізеді, 
ақауларды анықтайды.
5. Жарықтандыру жүйесін, жарық жəне дыбыс 
сигнализациясын диагностикалауды жүргізеді, 
ақауларды анықтайды.
6. Ақпараттық-өлшеу жүйесін диагностикалауды 
жүргізеді, ақауларды анықтайды.
7. Қосалқы жабдықты диагностикалауды 
жүргізеді, ақауларды анықтайды. 
8. Айдап əкетуге қарсы жүйелерді диагностика-
лауды жүргізеді, ақауларды анықтайды.

Оқытудың нəтижелері: 
2) Қауіпсіздік техникасының талаптарын орындайды.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Электр жабдығын диагностикалау кезінде 
еңбекті қорғау талаптарын сақтайды.
2. Автомобильді диагностикалауға қою үшін 
қойылатын талаптарды біледі.
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Осы модуль автомобильдің 
электр жəне электрондық 
жабдығына техникалық 
қызмет көрсету үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды 
сипаттайды.
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
автомобильдің электр жəне 
электрондық жабдығы 
жүйелерінің мақсаттары 
мен əркет ету қағидаттарын 
меңгереді.
Білім алушылардың іс 
жүзінде автомобильдердің 
электр жəне электрондық 
жабдығының элементтерін 
анықтау, бөлшектеу, жи-
нау жөніндегі жұмыстарды 
орындағаны маңызды.

Оқытудың нəтижелері: 
1) Автомобильдің электр жəне электрондық жабдығының 
құрылымы жəне жұмысы туралы білімдерді білу.
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Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Электр жəне электрондық жабдықтың 
құрылымын жəне əрекет ету қағидатын 
түсінеді.
2. Электр жəне электрондық жабдыққа 
қызмет көрсетуді жəне жөндеуді 
жүргізеді.

Оқытудың нəтижелері: 
2) Автомобильдің қосымша электр жабдығына техникалық 
қызмет көрсету дағдыларын біледі.
Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Автомобильдің қосымша электр 
жабдығына қондырғыға талаптарды 
ескереді.
2. Қосымша электр жабдығын 
бөлшектеуді, жинауды, техникалық 
қызмет көрсетуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижелері: 3) Қажетті сайманды, жүйені 
жөндеудің күрделілік деңгейін айқындау.
Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Жөндеуді жүргізу үшін қажетті сайман-
ды таңдайды.
2. Жөндеудің күрделілік деңгейін 
айқындайды: элементтерді қалпына 
келтіру, ауыстыру.
3.Жөндеуді жүргізу мерзімдерін 
белгілейді.

Оқытудың нəтижелері: 
2) Автомобильдің электр жəне электрондық жабдығын 
жөндеудің технологиялық процесін жүргізеді.

(Жалғасы. Басы 23-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Электрмен жарақтау жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді 
жəне жөндеуді жүргізеді.
2. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет 
көрсетуді жəне жөндеуді жүргізеді.
3. От алдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жөндеуді жүргізеді.
4. Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жөндеуді жүргізеді.
5. Жарықтандыру жүйесіне, жарық жəне дыбыс сигнализация-
сына техникалық қызмет көрсетуді жəне жөндеуді жүргізеді.
6. Ақпараттық-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді 
жəне жөндеуді жүргізеді.
7. Қосалқы жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жөндеуді жүргізеді.
8. Айдап əкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет көрсетуді 
жəне жөндеуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижелері: 
4) Қауіпсіздік техникасының талаптарын орындау.
Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Электр жабдығына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 
кезінде еңбекті қорғау талаптарын сақтайды.
2. Автомобильді техникалық қызмет көрсетуге жəне жөндеуге 
қою үшін қойылатын талаптарды сақтайды.
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Осы модуль 
электрик 
автослесарьдің 
кəсіби 
дағдыларын 
жетілдіру 
үшін қажетті 
білімдерді, 
машықтарды 
жəне 
дағдыларды си-
паттайды.

Оқытудың нəтижелері: 1) Электр өткізгішке техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу бойынша операцияларды орындау.
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Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Автомобильдің электр жабдығының сызбасын оқиды.
2. Электр өткізгішке техникалық қызмет көрсетуді жүргізеді.
3. Электр өткізгішті монтаждаудың жəне қосудың негізгі 
қағидаттарын біледі.
4. Электр өткізгіштің үзілулері мен ақауларын табады жəне 
жояды.
5. Операцияларды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.

Оқытудың нəтижелері: 2) Аккумуляторға қызмет көрсету жөніндегі операцияларды 
орындайды.
Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Аккумулятордың қуат деңгейін тексереді.
2. Электролиттің деңгейін тексереді.
3.Электролиттің тығыздығын тексереді.
4. Электролитті дайындайды.
5. Аккумуляторды қуаттайды.
6. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.

Оқытудың нəтижелері: 3) Стартерді бөлшектеу жəне жинау жөніндегі операциялар-
ды орындайды.
Бағалау өлшем-
шарттары:

1. Стартерді бөлшектейді жəне жинайды.
2. Стратер тораптарының жұмыс қабілеттілігін тексереді. 3. 
Стартер тораптарының жұмыс қабілеттілігін анықтау үшін 
аспаптарды пайдаланады.
4. Операцияларды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.

Оқытудың нəтижелері: 4) От алдыру жəне қоректендіру жүйелеріне қызмет көрсету 
жөніндегі операцияларды орындау.
Бағалау өлшем-
шарттары:

1.От алдыру жүйесі тораптарының жұмыс қабілеттілігін 
тексереді.
2.Электрондық қоректендіру жүйесі тораптарының жұмыс 
қабілеттілігін тексереді.
3. Қоректендіру жүйесіне жəне от алдыру жүйесіне техникалық 
қызмет көрсетуді жүргізеді.
4.Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.

Оқытудың нəтижелері: 5) Генераторды бөлшектеу жəне жинау жөніндегі операци-
яларды орындау.

1. Генераторды бөлшектейді жəне жинайды.
2. Генератор тораптарының жұмыс қабілеттілігін тексереді.
3. Генератор тораптарының жұмыс қабілеттілігін анықтау үшін 
аспаптарды пайдаланады.
4. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар: 
БҚ - базалық құзыреттілік;     КҚ - кəсіптік құзыреттілік;    БМ - базалық модульдер;    КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 22-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Шаштараз өнері жəне сəндік косметика»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды мен саласы: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0506000 – Шаштараз өнері жəне сəндік косметика
Біліктілік*:   050608 1 – Шаштараз шебері
   050601 2 – Шаштараз-модельер
   050606 3 – Суретші-модельер

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың қалыптық мерзімі: 1 жыл 10 ай; 

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім негізінде
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі

ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 332 18 314 3-6

БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 
қолдану

+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

«050608 1 – Шаштараз шебері» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1028 318 98 612 2-4

КМ 01 Шаш үлгілерінің, шаш қию жəне макияждың 
технологиялық сызбаларын орындау

+ + + + +

КМ 02 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар + + + + +
КМ 03 Кəсіптік қызметте материалдарды шығыстау 

нормаларын, санитария жəне гигиена 
қағидаларын сақтау

+ + + +

КМ 04 Жабдықты жəне саймандарды пайдалану + + + + + +
КМ 05 Шаштараздық қызметтердің базалық түрлерін 

орындау
+ + + + + +

КМ 06 Кəсіби этика қағидаларын сақтау + + + + +
КМ 07 Шаштараз шебері жұмыстардың негізгі 

түрлерін орындау
+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 108
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«050601 2 – Шаштараз-модельер» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1296 436 140 720 5-6

КМ 08 Шаш үлгісін модельдеу жəне көркем безендіру + + + + + +
КМ 09 Постижерлік жұмыстарды орындау + + + + + +
КМ 10 Шаштараз- модельер жұмыстарының негізгі 

түрлерін орындау
+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 
міндетті оқытуға жиыны

4320

Орта буын маманы
«050606 3 – Суретші-модельер» біліктілігі 7-8

БМ Базалық модульдер 200 144 56
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену 

жəне бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар 
негіздерін қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 916 266 74 576 7-8
КМ 11 Іскерлік мансапты басқару + + + +
КМ 12 Шаш үлгілерінің тарихи жəне өзекті 

модельдерін орындау
+ + + + + +

КМ 13 Грим жəне макияжды орындау + + + + + +
КМ 14 Қызметтерді есепке алу жəне өзіндік құнын 

калькуляциялау
+ + + + +

КМ 15 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +

ДЖ Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 72
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 36

Итого на обязательное обучение для уровня 
специалиста среднего звена

   1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар теориялық оқыту кезеңінде төрт сағаттан артық 

емес 
Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** 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 РеспубликасыБілім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 23-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Шаштараз өнері жəне сəндік косметика»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды мен саласы: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0506000 – Шаштараз өнері жəне сəндік косметика
Біліктілік*:   050608 1 – Шаштараз шебері
   050601 2 – Шаштараз-модельер
  050606 3 – Суретші-модельер

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың қалыптық мерзімі: 10 ай; 

1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай
жалпы орта білім негізінде 
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Бақылау 
нысаны Оқу уақытының көлемі (сағат)

Се
ме

ст
рл

ер
 б
ой

ы
нш

а 
бө

лу
**

*

Ем
ти
ха
н

Сы
на
қ

Ба
қы

ла
у 
жұ

мы
сы

БА
РЛ

Ы
ҒЫ

Оның ішінде:

Те
ор

ия
лы

қ 
оқ
ы
ту

Зе
рт
ха
на
лы

қ-
пр

ак
ти
ка
лы

қ 
жұ

мы
ст
ар

, к
ур
ст
ы
қ 

жо
ба

ла
р 
жə

не
 

жұ
мы

ст
ар

Ө
нд

ір
іс
тік

 о
қы

ту
 

жə
не

/н
ем

ес
е 
кə
сі
пт
ік

  
пр

ак
ти
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 412 98 314 1-4

БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 
қолдану

 + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 05 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«050608 1 – Шаштараз шебері» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1028 318 98 612 1-2

КМ 01 Шаш үлгілерінің, шаш қию жəне макияждың 
технологиялық сызбаларын орындау

+ + + + +

КМ 02 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар + + + + +
КМ 03 Кəсіптік қызметте материалдарды шығыстау 

нормаларын, санитария жəне гигиена 
қағидаларын сақтау

+ + + +

КМ 04 Жабдықты жəне саймандарды пайдалану + + + + + +
КМ 05 Шаштараздық қызметтердің базалық түрлерін 

орындау
+ + + + + +

КМ 06 Кəсіби этика қағидаларын сақтау + + + + +
КМ 07 Шаштараз шебері жұмыстардың негізгі түрлерін 

орындау
+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«050601 2 – Шаштараз-модельер» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1296 436 140 720 3-4

КМ 08 Шаш үлгісін мо-дельдеу жəне көркем безендіру + + + + + +
КМ 09 Постижерлік жұмыстарды орындау + + + + + +
КМ 10 Шаштараз-модельер жұмыстарының негізгі 

түрлерін орындау
+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 
міндетті оқытуға жиыны

2880

Орта буын маманы
«050606 3 – Суретші-модельер» біліктілігі 5-6

БМ Базалық модульдер 200 144 56
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 916 266 74 576 5-6
КМ 11 Іскерлік мансапты басқару + + + +
КМ 12 Шаш үлгілерінің тарихи жəне өзекті 

модельдерін орындау
+ + + + + +

КМ 13 Грим жəне макияжды орындау + + + + + +
КМ 14 Қызметтерді есепке алу жəне өзіндік құнын 

калькуляциялау
+ + + + +

КМ 15 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +

ДЖ 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 теориялық оқыту кезеңінде 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 24-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Шаштараз өнері жəне сəндік косметика»
мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды мен саласы: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0506000 – Шаштараз өнері жəне сəндік косметика
Біліктілік:   050608 1 – Шаштараз шебері
   050601 2 – Шаштараз-модельер
   050606 3 – Суретші-модельер
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Бұл модуль кəсіби 
қызметте қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінде ауыз-
ша жəне жазбаша түрде 
қарым-қатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік 
қазақ (орыс) жəне ше-
тел тілінің жəне кəсіби 
лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар 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 грамматика мен терминологи-
яны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойын-
ша лексика-грамматикалық материалды меңгереді. 
2. Мамандығы бойынша терминологияны 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне ауда-
рады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті пікір 
айта алады.
2. Кəсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе 
біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға 
жəне рəсімдеуге қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: мемлекеттік тілде іс 
жүргізу негіздерін; іскерлік 
құжаттарды жасау тəсілдері 
мен функцияларын; 
құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, 
мақсатын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:
компьютерлік технологи-
яларды 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 
өлшем
шарттары:

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 технологияларды қолдана 
отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды 
мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес еңбек қатынастарын жəне «Техникалық 
реттеу туралы» жəне «Сəйкестікті бағалау 
саласындағы аккредиттеу туралы» ҚР Заңдарына 
сəйкес техникалық реттеу саласындағы 
қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын 
меңгерген.
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 жеке 
қасиеттерді 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 алушы-
лар: 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 салауатты өмір 
салты қағидаттарын сақтау.

Де
не

 тə
рб
ие
сі

Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мəдениетін 
ұғынады.
2. Бұлшық 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 
өлшем
шарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын 
сақтайды.
2. Денет 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) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар 
кезінде дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалау
дың өлшем
шарттары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен 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 арналу-
ын түсіну; азаматтық 
құқықтар мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары 
мен перспективала-
рын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің даму 
үрдістерін түсіну негізінде 
ойлау мəдениетін 
қалыптастыруға қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: 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 
сүйенуді;
философияның негізгі 
мəселесі мен диалектика 
заңдарын түсінуді; əлемдік 
өрнениеттегі Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мəдениетінің рөлі мен ор-
нын талдауды;
жалпы адамгершілік-
адами құндылықтар мен 
гуманистік дүниетаным 
негізінде толеранттылық 
таныта білуді; адам ба-
ласын жек көрушілік, 
экстремистік, радикалдық 
жəне террористік идео-
логияларды мойындама-
уды;  құқық нормаларын 
сақтауды; əлеуметтік

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді жақсы 
білу.
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Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мəнін 
жəне таным үдерісіне 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 өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, 
материалдық жəне рухани құндылықтар сияқты философиялық 
санаттардың арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем 
шарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған 
табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін 
сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың да-
муымен жəне пайдаланылуымен байланысты 
əлеуметтік жəне этикалық проблемалардың мəнін 
түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне рухани 
құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі 
пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз 
пікірін қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің 
əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі қазақ 
мəдениетінің құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің 
əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін си-
паттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық 
көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік 
құндылықтар мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің нысан-
дарын жəне түрлерін, тарихын сипаттайды. 
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 
өлшем
шарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын біледі 
жəне қағидаттарын сақтайды. 

өзара қарым-қатынастар 
барысында қалыптасатын 
əлеуметтік жəне саяси 
қатынастар жүйесінде 
бейімделуді меңгереді.

Оқыту нəтижесі:
 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мəліметтерді меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. 1. Қазақстан Республикасы Конституцияның 
ережелеріне сəйкес жеке тұлғаның құқықтық 
мəртебесін, «Техникалық реттеу туралы» ҚР 
Заңына сəйкес тұтынушы мен дайындаушы 
құқықтарын түсінеді. 
2. Əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды.
3. Əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің 
қажеттілігін түсінеді. 
4. Азаматтық жəне отбасылық құқықтың негізгі 
ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6.  Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 
7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Қызметкердің 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 
өлшем
шарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: 
билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, 
мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік 
құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық 
жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, гео-
саясат. 
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: 
əлеуметтік қарым-қатынас, əлеуметтік құбылыс, 
əлеуметтік үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістерді жеке 
фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 
9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін 
түсінеді. 
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйе сінің 
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 зер-
делеу 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 
өлшем
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи 
оқиғалар хронологиясын біледі жəне мəнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия əлемі халықтарының 
тарихи-мəдени қауымдастығының дамуындағы рөлі 
мен орнын аша 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-салдар байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем
шарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс ор-
натады.

Кəсіптік модульдер
«0506081 – Шаштараз шебері» біліктілігі
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Осы модуль сызбалар 
мен сызуларды орын-
дау, өлшеу сайман-
дары мен аспаптарды 
пайдалану үшін қажетті 
білімдерді, дағдылар мен 
машықтарды сипаттай-
ды. Модуль кəсіпорынның 
құрылымымен, 
шаштараздық жұмыстарды 
орындаудың тəсілдермен 
жəне мамандық бойынша 
еңбектің озық əдістерімен 
танысуды қамтиды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңгереді: үш жазықтықта 
геометриялық денелердің 
проекциялану қағидалары, 
графикалық көрсетудің 
негізгі құралдары. Білім 
алушылардың екі жəне үш 
жазықтықта нүктелерді, 
тік жəне жалпақ 
фигуралардың кесінділерін 
проекциялауға мүмкіндік 
беретін машықтарды 
иегергені, шаш үлгілері 
мен шаш қиюдың пішіндері 
мен, модельдің көркемдік 
мəнін беруі маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Техникалық құжаттаманы оқи білу.
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Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Əр түрлі сызбаларды, диаграммалар мен графи-
каларды құрастырады жəне орындайды.
2. Техникалық құжаттаманы оқиды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Түстің қасиеттерін түсіну жəне графикалық 
көрсету құралдарын пайдалану.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Графикалық көрсету құралдарын қолданады: 
сызық, штрих, дақ, нүкте. 
2. Түстердің қасиеттерін қолданады, түстердің 
өзара əрекеттесуі, түстердің тығыздығы мен 
айқындығы. 
3. Көлемді пішінде локалдық түстің өзгеру 
заңдылығын пайдаланады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Шаш үлгілері мен шаш қиюдың пішінділері 
мен сұлбаларын бере білу.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Əр түрлі ракурстарда бастың суретін салады.
2. Шаштың икемділігін көрсетеді. 
3. Шаш үлгілері мен шаш қию эскиздерін орын-
дайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Шаш үлгілерінің, шаш қиюдың жəне 
макияждың эскиздері мен технологиялық сызбаларын орындау.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1.Бас сүйектің құрылысына, сүйектердің, бұлшық ет 
жабынының орналасуына сиптаттама береді.
2. Адамның басын мүшеге бөлу пропорциясын 
түсінеді. 
3. Шаш үлгілерінің, шаш қию мен макияждың 
эскиздерін орындаудың қазіргі заманғы əдістерін 
жұмыста қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 
5) Түрлі тарихи дəуірлердің образын жасайды.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Тарихи шаш үлгілеріне жəне олардың 
ерекшеліктеріне сипаттама береді.
2. Тарихи дəуірлдердің бас киімдеріне жəне сəнді 
киімдеріне сипаттама береді. 
3. Түрлі тарихи дəуірлердің макияжын елестетуді 
орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 6) Сала туралы жалпы мағлұматы болу.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Кəсіпорынның (сұлулық салоны) құрылымын 
біледі. 
2. Шаштараздық қызметтер ұсыну жөніндегі 
кəсіпорынның қызметі туралы мағлұматы болады.

Оқытудың нəтижесі: 7) Əр түрлі шаштараздық қызметтерді орын-
дау үшін қазіргі заманғы саймандар мен материалдарды қолдану.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Шебер шаштараздың əр түрлі саймандары мен 
құралдарының түрлеріне сипаттама береді.
2. Қазіргі заманғы жабдық пен аппаратураның 
түрлерін ажыратады.  3. Бас жууға, массажға жəне 
шаш сəндеуге арналған қазіргі заманғы құралдарға 
сипаттама береді.
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Осы модуль кəсіптік 
қызметте ақпараттық- 
коммуникациялық тех-
нологияларды пай-
далану үшін қажетті 
білімдерді, машқытар мен 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар қазіргі 
заманғы компьютерлік 
бағдарламаларды жəне 
олардың қолданылуын 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жұмыста дербес компьютерді қолдану.
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дың өлшем 
шарттары:

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 
негізгі түсініктерін, анықтамаларын біледі; 
операциялық жүйелердің мақсаты мен типтерін 
түсінеді. 
2. Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдыларын 
біледі.

Оқытудың нəтижесі: 2) Кəсіптік қызметте ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Мəтіндік құжаттаманы өңдеу кезінде компьютер лік 
бағдарламаларды пайдаланады. 
2. Деректер базаларын басқару жүйелерін пайда-
ланады.
3. Кестелік деректердің негізінде цифрлық жəне 
мəтіндік ақпаратты өңдеуді орындайды. 
4. Қолдан балы бағдарламалардың пакеттерімен 
жұмыс істейді. 
5. Курстық жəне дипломдық жобаларды орындау 
кезінде мəтіндік, кестелік жəне графикалық редак-
торларды пайдаланады.
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Осы модуль материал-
дарды шығыстау норма-
ларын, санитария жəне 
гигиена қағидаларын, 
кəсіптік аурулардың про-
филактикасын сақтау 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар парфюмерлік-
косметикалық өнеркəсіпте 
қолданылатын мате-
риалдарды, олардың 
құрамы мен жіктелуін; 
консерванттарға, 
бояғыштарға қойылатын 
талаптарды; шашқа, 
тырнаққа арналған 
лактардың құрамы мен 
қасиеттерін меңгереді. 

Оқытудың нəтижесі: 
1) Шаш бояуға арналған құралдарды пайдалану.
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Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Бояғыштар мен тотықтырғыштарды шығыстау 
нормаларын ескереді.
2. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 
2) Шашты сəндеуге арналған құралдарды пайдалану.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Шашты сəндеуге арналған құралдарды жəне 
олардың құрамын сипаттайды. 2. Шашты сəндеуге 
арналған құралдарды қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Бет терісінің күтіміне арналған 
құралдарды пайдалану жөніндегі талаптарды орындау.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Декоративтік құралдарды пайдалануға жəне 
сақтауға қойылтаны талаптарды сақтайды. 
2. Терінің түрлерін айқындайды; тері күтімінің 
ерекшеліктерін ескереді.

Оқытудың нəтижесі: 4) Инфекцияға қарсы іс-шараларды жүргізу 
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Инфекциялық жəне ауру тудыратын 
бактериялардың түрлеріне сипаттама береді.
2. Тері, тырнақ жəне шаш ауруларының негізгі 
себептеріне сипаттама береді.
3. Инфекциялармен күресудің əдістерін қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 
5) Жұмыс кезінде гигиенанылқ талаптарды орындау. 
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Қол гигиенасын сақтайды. 2. Жабдықты, 
шаштараздық төсек-орынды эксплуатациялау 
кезінде санитарлық қағидаларды сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 6) Жазатайым оқиғалар кезінде дəрігерге 
дейінгі медициналық көмек көрсету.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Жұмыста қан тоқтататын құралдарды 
қолданады. 2. Өзінің жұмысында дизенфекциялай-
тын құрал дарды пайдаланады. 3. Дəрігерге дейінгі 
медициналық көмекті көрсету дағдыларын біледі.
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Осы модуль шебер 
шаштараздың қажетті 
жабдығы мен сайман-
дарын, олардың сипат-
тамалары мен жіктелуін 
айқындау; үй-жайда өртке 
қарсы іс-шаралардың 
қауіпсіздік техникасына 
сақтау, еңбек заңнамасын 
сақтау; жұмыстың 
қауіпсіз əдістері бойынша 
нұсқамаларды орындау 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жұмыс орындарын ұйымдастыруға та-
лаптарды сақтау, кəсіптік қымет саласында еңбектің қауіпсіз 
жағдайларын қамтамасыз ету.
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Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Бір жұмыс орнына арналған алаңды белгілейді.
2.Техникалық эксплуатациялау, электр жəне өрт 
қауіпсіздігі қағидаларын орындайды. 3. Кəсіпорын-
да еңбекті қорғаудың ұйымдастырылуын сақтайды.
4. Кəсіптік аурулар мен жарақаттанудың алдын алу 
жөніндегі іс-шараларды əзірлейді. 5. Нормативтік 
талаптарға сəйкес құжаттарды ресімдейді. 

Оқытудың нəтижесі: 
2) Саймандар мен электр жабдығын пайдалану.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Түрлі электр машинкаларының, аспаптардың, 
аппаратураның жəне олардың жаңа модельдерінің 
құрылымын жəне жұмыс қағидатын біледі.
2. Саймандар мен жабдықты қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Электр саймандарының жəне 
аппаратураның ақауларының дəрежесін айқындау.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Электр машинакаларының, фендер мен электр 
қысқыштарының ақауларын айқындайды.
2. Қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Кəсіпорында еңбекті қорғаудың құқықтық, 
нормативтік жəне ұйымдастырушылық негіздерін қолдану.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 
талаптарын сақтайды.
2. Өндірісте электр қауіпсіздігінің, технологиялық 
процестер қауіпсіздігінің талаптарын орындайды. 
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Осы модуль шаштараздық 
қызметтердің базалық 
түрлерін орындау үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар мыналар-
ды меңгереді: басты жуу 
қағидалары; шаш қию опе-
рациялары; шаш үлгісінің 
негізгі элементтері; шаш 
үлгілеріне арналған фик-
сациялау (модельдеу) 
құралдары, олардың 
түрлері; шаш сəндеудің 
негізгі түрлері; шашқа 
арналған бояғыштардың 
негізгі топтары, олардың 
сипаттамалары жəне 
қолданылуы; химиялық 
бұйралау кезінде шашты 
ораудың ерекшеліктері; 
инфекциялардың 
жəне ауру тудыратын 
микробтардың түрлері; тері 
жəне шаш ауруларының 
негізгі себептері.

Оқытудың нəтижесі: 1) Базалық шаш қию үлгілерін орындау.
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Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Ерлердің базалық шаш қию үлгілерін орын-
дайды.
2. Əйелдердің базалық шаш қию үлгілерін орын-
дайды.
3. Балалардың базалық шаш қию үлгілерін орын-
дайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Шаш сəндеуді орындау.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Брашинг жəне бомбаж əдісімен электрофенмен 
шашты сəндеуді орындайды.
2. Электр қысқыштардың көмегімен шашты 
ыстықпен сəндеуді орындайды. 
3. Шашты аралас сəндеуді орындайды.
4. Күрделі емес шаш үлгілерін орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Шаш бояуды орындайды.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. 1-топтың бояуыштарымен шаш бояуды орын-
дайды.
2. 2-топтың бояуыштарымен шаш бояуды орын-
дайды.
3. 3 жəне 4 топтардың бояуыштарымен шаш бояу-
ды орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Химиялық бұйралауды орындайды.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Шашты классикалық химиялық бұйралауды 
орындайды.
2. Ұзын шашты химиялық бұйралауды орындайды.
3. Шаштың түбін химиялық бұйралауды орын-
дайды.

(Жалғасы. Басы 23-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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Осы модуль кəсіби этика 
жəне келушілерге қызмет 
көрсету қағидаларын 
сақтау үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мынадай 
білімдерді меңгеруі тиіс: 
психология туралы жалпы 
мəліметтер. Кикілжіңдерді 
шешудің тəсілдері, еңбек 
ұжымындағы өзара қарым-
қатынастар этикасы, 
кəсіпорынның интерьерін 
жəне жұмыс орындарын 
сыртқы безендірудің эсте-
тикасы. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің 
еңбек мəдениетін сақтау.
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а

Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің кəсіби 
этикасын сақтайды. 2. Жеке адамның мінез-құлқын, 
темпераментін ескереді. 3. Қызметтерді орындау 
процесінің ерекшеліктерін біледі.

Оқытудың нəтижесі: 2) Сервистің этикалық мəдениетін сақтау.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Кəсіби этиканы, кəсіби мінез-құлықтың талаптарын 
біледі. 2. Қызметкерлердің клиенттермен қарым-
қатынас мəдениетін сақтайды, клиенттермен кікилжің 
жағдайларды шеше алады. 3.Еңбек ұжымындағы 
өзара қарым-қатынас этикасын түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Сервистің этикалық мəдениетін сақтау.
Бағалау 
дың өлшем 
шарттары:

1. Техникалық эстетиканы жəне дизайнді біледі.
2. Сервис кəсіпорнының сыртқы безендіру, 
интерьерінің жəне қызмет көрсететін персоналдың 
жұмыс орындарының эстетикасын қолданады.
3. Қызметкердің сыртқы бейнесінің эстетика-
сын біледі жəне қолданады. 4. Байланыс аймағы 
қызметкерінің этикетін қолданады.
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Осы модуль «Шаштараз 
шебері» жұмысшы 
біліктілігін алу үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипат-
тайды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Шаштараз шебері» біліктілігін беру.
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Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шашты, сақалды, мұртты қиюдың, қырудың 
əр түрлерін орындайды. 
2. Түрлі тəсілдермен шаш сəндеуді орын-
дайды.
3. Шаш үлгілерінің түрлерін орындайді. 
4. Шашты бояуды орындайды.
5. Химиялық бұйралауды орындайды.
6. Қазіргі заманғы əдістермен саймандарды 
дезинфекциялауды жүргізеді.
7. Санитария жəне гигиена, еңбек қауіпсіздігі 
жəне өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.

«050601 2 – Шаштараз-модельер» біліктілігі
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Осы модуль постижерлік 
əшекейлер мен 
толықтыруларды қолдана 
отырып, модельдік 
шаш қиюлар мен түрлі 
мақсаттағы шаш үлгілерін 
орындау үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар мыналарды 
меңгереді: шаш үлгілерінің 
жіктеуіші жəне негізгі 
элементтері, модельдеудің 
негізгі кезеңдері, шашты 
жеңілдетудің тəсілдері. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Шаш үлгілерінің эскиздерін орындау.
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Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шаш үлгілерінің негізгі элементтерін орын-
дау.
2. Шаш үлгілері мен шаш қиюдың эскиздері 
мен технологиялық сызбаларын жасайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Модельдік шаш қиюды орындау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шашты жеңілдетудің негізгі тəсілдерін 
қолданады.
2. Шаштың өсуінің шеткі сызықтарын 
айқындайды, шаштың құрылымын ескереді.
3. Шаш қиюдың қазіргі заманғы технологияла-
рын орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Шаш үлгілерін орындау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шаш үлгілерін жіктейді.
2. Беттің типін түзету бойынша ұсынымдарды 
құрастырады.
3. Беттің кемістіктерін, оларды түзету 
мүмкіндіктерін айқындайды.
4. Шашты əр түрлі етіп өруді жүргізеді.
5. Шаш үлгілеріне əшекейлер мен 
толықтыруларды айқындайды.
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Осы модуль постижерлік 
əшекейлердің негізгі 
түрлерін орындау үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Постижерлік жұмыстарға арналған 
негізі шикізат пен материалдарды бөлу.
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Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Табиғи шаштың құрылысына, оның 
ерекшеліктеріне сипаттама береді.
2. Жасанды талшықтың жіктеуішін 
айқындайды.
3. Табиғи жəне жасанды шашты мақсаты бой-
ынша қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Эскиздерді жəне постижерлік 
əшекейлерді орындау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шашты трестеу жəне тамбурлауды орын-
дайды.
2. Эскиздерді, суреттерді, желімдік, трестел-
ген жəне аралас техникада əшекейлерді 
орындайды.
3. Бұйымдарды: шиньондарды жəне жасан-
ды кірпіктерді жəне крепе, бұрымдарды, түрлі 
модификациядағы париктерді орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Постижерлік əшекейлер мен 
бұйымдардың күтімі жəне жөндеуді орындау.
Бағалау 
өлшем-
шарттары

1. Постижерлік бұйымдарды жууды жəне таза-
лауды орындайды.
2. Бұйымдарды бояуды жəне химиялық 
бұйралауды орыдайды.
3. Бұйымдарды кептіруді жəне сəндеуді орын-
дайды.
 4. Бұйымдарды ұсақ, орташа жəне ірі 
жөндеуді орындайды.
5. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.
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модельер» жұмысшы 
біліктілігін алу үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипат-
тайды.

Оқытудың нəтижесі: 
1) «Шаштараз-модельер» біліктілігін беру.
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1. Шаш үлгілері мен шаш қиюдың эскиздері 
мен технологиялық сызбаларын жасайды.
2. Модельдік шаш қиюды орындайды.
3. Модельдік шаш үлгілерін орындайды.
4. Эскиздерді жəне постижерлік əшекейлерді 
орындайды.
5. Санитария жəне гигиена, еңбек қауіпсіздігі 
жəне өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.

«050606 3 – Суретші-модельер» біліктілігі
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шешімдерді қабылдау 
жəне іскерлік мансап-
ты басқару үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипат-
тайды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Басқарудың ұйымдастырушылық 
құрылымын білу.
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өлшем шарт-
тары:

1. Басқарушылық шешімдердің əдістері мен 
технологияларын қолданады.
2. Жұмыскердің іскерлік қасиеттерін бағалау 
əдістерін біледі.
3. Кикілжің жағдайларды басқарудың 
тəсілдерін түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Персоналды басқару.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Нақты өндірістік жағдайларда басқару 
əдістерін қолданады.
2. Кадрлық жоспарлауды жүзеге асырады.
2. Кикілжің жағдайлардың алдын алуды жəне 
оларды шешудің тəсілдерін жүзеге асырады.
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Осы модуль шаш 
үлгілерінің тарихи жəне 
өзекті түрлерін орындау 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңгереді: түрлі тарихи 
дəуірлердің шаш үлгілері, 
бас киімдері, əшекейлері, 
костюмі. Костюмдер мен 
шаш үлгілеріндегі түрлі 
стильдердің ерекшеліктері, 
өзекті əшекейлер 
жəне шаш үлгісіндегі 
толықтырулар, арнайы 
мақсаттағы шаш үлгілері. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Шаш үлгілерінің эскиздерін орындау.

Ш
аш

 ү
лг
іл
ер
ін
ің

 та
ри
хы

 Ө
зе
кт
і ш

аш
 ү
лг
іл
ер
ін

 м
од
ел
ьд
еу

 
Ө
нд
ір
іст

ік 
оқ
ыт

у

Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шаш үлгілерінің қазіргі заманғы 
элементтерін орындау.
2. Шаш үлгілері мен шаш қиюдың эскиздері 
мен технологиялық сызбаларын жасайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Шаш қиюдың қазіргі заманғы түрлерін 
орындау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Шашты жеңілдетудің қазіргі заманғы 
тəсілдерін біледі.
2. Шаш қиюды орындаудың қазіргі заманғы 
технологияларын сақтайды.
3. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Шаш үлгілерінің қазіргі заманғы 
түрлерін орындау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Клиенттің жасын жəне жеке ерекшеліктерін 
ескере отырып, шаш үлгісін орындайды.
2. Арнайы мақсаттағы шаш үлгілерін орын-
дайды. 3. Фантазиялық жəне конкурстық шаш 
үлгілерін орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Түрлі тарихи дəуірлердің бейнесін 
жасау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Тарихи дəуірлердің шаш үлгілері мен 
олардың ерекшеліктерін біледі жəне орын-
дайды. 2. Тарихи дəуірлердің бас киімдері 
мен сəнді киімдерін біледі. 3. Түрлі тарихи 
дəуірлердің макияжын жасайды.
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Осы модуль əр түрлі ма-
кияжды орындау, бет 
терісінің күтімі үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
игерудің нəтижесінде 
білім алушылар мына-
ларды меңгереді: макияж 
технологиясы, гримдер 
нысандарының əртүрлілігі; 
макияждың бейнелеу жəне 
техникалық құралдары; 
түстің үйлесімділігі; беттің 
пропорциялары, пішіні 
жəне детальдары; макияж 
бен гримдегі сəннің қазіргі 
заманғы бағыты.

Оқытудың нəтижесі: 1) Гримді орындау.
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Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Гуммоздық жапсырмалар қолданады. 
2. Гримнің əр түрлі нысандарын 
(анатомиялық, қарт беттің, жас беттің, арық 
жəне толық беттің, ұлттық жəне мінез-құлық 
гримі).
3. Беттің жекелеген детальдарының гримін 
орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Бет терісінің күтімін орындау.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Терінің түрлерін жəне олардың сипаттама-
сын біледі.
2. Бетке жəне мойынға массаж орындайды.
3. Мақсатына қарай косметикалық 
маскалардың əр түрін орындайды.
4. Қастар мен кірпіктерді бояуды орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Макияж орындау.
1. «Бетті оқу» техникасын қолданады.
2. Қарапайым жəне күрделі макияжды орын-
дау технологиясын қолданады.
3. Декоративтік косметиканың көмегімен 
беттің түрлі пішіндерін түзетуді орындайды. 

Оқытудың нəтижесі 4) Түрлі ракурстарда адамның скелетін 
жəне адамның бас сүйегін бейнелеу жəне бұлшық еттердің 
негізгі түрлерін білу.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Адамның басының пропорцияларын айы-
рады. 2. Адамның басын, адамның бас сүйегі 
мен скелетін бейнелейді.
3. Бұлшық еттердің механизмі мен функция-
ларына сипаттама береді.
4. Терінің құрылысы мен функцияларына си-
паттама береді.
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Осы модуль қызметтерді 
есепке алуды жəне өзіндік 
құнын калькуляциялауды 
жүзеге асыру үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерде-
леудің нəтижесінде білім 
алушылар мыналарды 
меңгереді: нарықтық 
жүйе жағдайларындағы 
кəсіп орынның 
қызметі: Қазақстан 
Республикасында 
қызметтер саласындағы 
экономикалық дамудың 
негізгі бағыттары, 
кəсіпорынның қызметін жо-
спарлау жəне болжау. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Қоғамдық өндірістің құрылымына, 
өндірістік қатынастардың жүйесіне сипаттама беру.
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Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Экономиканың басты функцияларына си-
паттама береді.
2. Нарықтың мəнін жəне функцияларын 
түсінеді.
3. Өндірісті жəне халыққа қызмет көрсетуді 
ұйымдастыруды орындайды.
4. Кəсіпорынның қызметін жоспарлауды жəне 
болжауды жүзеге асырады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Орындалған қызметтің калькуляция-
сын орындайды.
Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Кəсіпорынның негізгі қорларын, 
айналымдағы қаражатын түсінеді.
2. Шикізат пен материалдарға шығындарды 
есептейді.
3. Орындалған жұмысты бағалауды жүргізеді.
4. Кірісті, рентабельділікті есептейді.
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Осы модульдің міндеті 
кəсіби модульдерді зер-
делеу жəне мамандық 
бойынша практикалық 
дағдыларды жетілдіру 
кезінде алынған білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды бекіту бо-
лады. Білім алушылар 
бағдарламада көзделген 
тиісті жұмыстарды 
орындайды, ұйымда 
(кəсіпорында) белгіленген 
ішкі еңбек тəртібінің 
қағидаларын сақтайды, 
күнделік жүргізеді, тапсыр-
маларды орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Өндірісте шаштараздық қызметтердің 
технологиялық процестерін орындау.
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Бағалау дың 
өлшем шарт-
тары:

1. Сəннің бағытын, шашты бояу жəне 
бұйралау, шашты қию, сəндеу, түрлі 
бағыттағы шаш үлгілерін орындау техно-
логиясын ескере отырып, шашты өңдеудің 
технологиялық процестерін пайдаланады.
2. Шаштараздық қызметтерді, макияжды 
жəне декоративтік косметиканы орындауда 
жекешелікті жəне шығармашылық фантазия-
сын көрсетеді.
3. Шаштараздың əйелдер, ерлер жəне бала-
лар залын ұйымдастыруды жүзеге асырады.
4. Есеп айырысу-экономикалық 
көрсеткіштерді орындайды.
5. Орындалатын жұмыстың калькуляциясын 
орындайды.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар: 
БҚ - базалық құзыреттілік;    КҚ - кəсіптік құзыреттілік;    БМ - базалық модульдер;     КМ - кəсіптік модульдер.

(Жалғасы. Басы 23-27-беттерде) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 25-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 - Қызмет көрсету, экономика жəне басқару 
Мамандығы:   0504000 - Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу
Біліктілік*:   050404 2 - Химиялық тазалау аппаратшысы
  050406 2 - Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы
  050407 3 - Техник-технолог

 Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай; 

2 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 248 14 234 3-4

БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 
қолдану

+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

«050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы» 
біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 498 98 40 360 3
КМ 01 Химиялық тазалауды жəне бұйымдарды бояуды 

қауіпсіз жүргізу 
+ + + + +

КМ 02 Жұмыс процесін орындау үшін аппараттарға, 
жабдықтар мен материалдарға қызмет көрсету

+ + + + + +

КМ 03 Химиялық тазалау технологияларын айқындау 
жəне химиялық тазалау мен бұйымдарды 
бояудың технологиялық операцияларына 
көмекші жұмыстарды орындау

+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 144

«050406 2 –Бұйымдарды өңдеу сапасын 
бақылаушы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 470 90 56 324 4
КМ 04 Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылау + + + + +
КМ 05 Қолданыстағы технологиялық нұсқамаларға 

сəйкес бұйымдарды байқап-қарау жəне өңдеу 
сапасын айқындау

+ + + + + +

КМ 06 Бұйымдарды химиялық тазалаудың əртүрлі 
технологиялық процесі кезеңдеріне арналған 
сапаны бақылауды басқару 

+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті 
оқытуға жиыны

2880

Орта буын маманы
Біліктілік «050407 3 –Техник-технолог»

БМ Базалық модульдер 244 164 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 білімін 
қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 872 160 136 576 5-6
КМ 07 Тоқыма материалдарының, табиғи жəне жа-

санды былғары-жүн материалдарының, 
бұйымдардағы дақ түзуші заттардың 
технологиялық процесін ұйымдастыру

+ + + + +

КМ 08 Бұйымдарды химиялық өңдеуді (тоқыма жəне 
былғары-жүн заттарды тазалау, бояу, кірді 
жуу) ұйымдастыру жəне оның технологиялық 
процестерін басқару 

+ + + + + +

КМ 09 Орындалған жұмыстардың сапасына 
бақылауды жəне көлеміне есепті жүзеге асыру 

+ + + + + +

КМ 10 Диплом алды практика + +
БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 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.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** 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 26-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 - Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0504000 - Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу
Біліктілік*:   050404 2 - Химиялық тазалау аппаратшысы
  050406 2 - Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы
  050407 3 - Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ 00 Базалық модульдер 364 94 270 1-2
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы» 
біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 498 98 40 360 1
КМ 01 Химиялық тазалау мен бұйымдарды бояуды 

қауіпсіз жүргізу
+ + + +

КМ 02 Жұмыс процесін орындау үшін аппараттарға, 
жабдықтар мен материалдарға қызмет көрсету

+ + + + + +

КМ 03 Химиялық тазалау технологиясы жəне 
бұйымдарды химиялық тазалау мен бояудың 
технологиялық операцияларының көмекші 
жұмыстарын орындау 

+ + + + + +

АА 01 Аралық аттестаттау 36
Біліктілік «050406 2 –Бұйымдарды өңдеу сапа-
сын бақылаушы»

КМ Кəсіптік модульдер 470 90 56 324 2
КМ 04 Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылау + + + +
КМ 05 Қолданыстағы технологиялық нұсқамаларға 

сəйкес бұйымдарды байқап-қарау жəне өңдеу 
сапасын айқындау

+ + + + + +

КМ 06 Бұйымдарды химиялық тазалаудың əртүрлі 
технологиялық процесі кезеңдеріне арналған 
сапаны бақылауды басқару 

+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

1440

Орта буын маманы
«050407 3 –Техник-технолог» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 244 164 80 3-4
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 05 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 06 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық білімін 
қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 872 160 136 576 3-4
КМ 07 Тоқыма материалдарының, табиғи жəне жа-

санды былғары-жүн материалдарының, 
бұйымдардағы дақ түзуші заттардың 
технологиялық процесін ұйымдастыру

+ + + + +

КМ 08 Бұйымдарды химиялық өңдеуді (тоқыма жəне 
былғары-жүн заттарды тазалау, бояу, кірді 
жуу) ұйымдастыру жəне оның технологиялық 
процестерін басқару 

+ + + + +

КМ 09 Орындалған жұмыстардың сапасына 
бақылауды жəне көлеміне есепті жүзеге асыру 

+ + + + + +

КМ 10 Диплом алды практика + +
БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

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 жо-
спарларын əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар: 
БМ - базалық модульдер; 
КМ - кəсіптік модульдер; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; 
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау; 
ҚА - қорытынды аттестаттау; 
К - консультациялар; 
Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 27-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу»
мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 0500000 – Қызмет көрсету, экономика жəне басқару
Мамандығы:   0504000 – Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу
Біліктілік:   050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы
  050406 2 – Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы
  050407 3 – Техник-технолог
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Бұл модуль кəсіби қызметте 
қазақ (орыс) жəне шетел 
тілінде ауызша жəне жаз-
баша түрде қарым-қатынас 
жасауға қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім алу-
шылар іскерлік қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінің жəне 
кəсіби лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар кəсіптік бағыттағы 
мəтіндерді оқу жəне ауда-
ру 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 грамматика мен терми-
нологияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық материалды 
меңгереді.  2. Мамандығы бойынша терминологи-
яны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне ауда-
рады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті пікір 
айта алады. 2. Кəсіби қарым-қатынас үдерісінде 
диалог жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: мемлекеттік 
тілде іс жүргізу негіздерін; 
іскерлік құжаттарды жасау 
тəсілдері мен функцияла-
рын; құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, мақсатын, 
құрамдас бөліктерін, 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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өлшем-
шарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін си-
паттайды. 2. Құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін 
қолданады. 5. Құжаттың мəтініне қойылатын та-
лаптарды 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 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар 
туралы білімі бар. 2. Еңбек шартының қажетті та-
лаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, 
арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде 
құрастырады.
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Бұл модуль жеке қасиеттерді 
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, жеке жəне 
спорттық өзін-өзі жетілдіру 
негіздерін, салауатты 
өмір салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар: 
қозғалыс қабілеттері мен 
дағдыларын ұдайы жетілдіру 
жағдайында денсаулықты 
нығайтуды; кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық жəне 
психомоторлық қабілеттерді 
дамытуды; өзін-өзі бақылау 
жəне ағзаның функционалдық 
жай-күйін бағалау 
дағдыларын үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне салауатты өмір 
салты қағидаттарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мəдениетін 
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 салау-
атты өмір салты мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын 
сақтайды. 2. Денет тəрбиесі жүктемесінің негіз-
дерін жəне оны реттеу тəсілдерін сипаттайды. 
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңге реді.  
4. Үйренген ойын тəсілдері мен жеке тактикалық 
міндеттерді оқу ойынында қолданады. 5. 
Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері 
мен тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар 
кезінде дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

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 
болмысы мен арналу-
ын түсіну; азаматтық 
құқықтар мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның даму 
заңдылықтары мен перспек-
тиваларын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-саяси 
үдерістердің даму үрдістерін 
түсіну негізінде ойлау 
мəдениетін қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, икем-
дер 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 алу-
шылар: негізгі философиялық 
ұғымдарға сүйенуді;
философияның негізгі 
мəселесі мен диалектика 
заңдарын түсінуді; əлемдік 
өрнениеттегі Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мəдениетінің рөлі мен орнын 
талдауды;
жалпы адамгершілік-
адами құндылықтар мен 
гуманистік дүниетаным 
негізінде толеранттылық та-
ныта білуді; адам баласын 
жек көрушілік, экстремистік, 
радикалдық жəне террористік 
идеологияларды мойында-
мауды; құқық нормаларын 
сақтауды; əлеуметтік өзара 
қарым-қатынастар барысын-
да қалыптасатын əлеуметтік 
жəне саяси қатынастар 
жүйесінде бейімделуді 
үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 
1) Жалпы философиялық мəселелерді жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің 
мəнін жəне таным үдерісіне əр түрлі пікірлерді 
түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», 
«тұрмыс», «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 өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, 
материалдық жəне рухани құндылықтар сияқты философиялық 
санаттардың арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған 
табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік 
деңгейін сезінеді.  
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың 
дамуымен жəне пайдаланылуымен байланы-
сты əлеуметтік жəне этикалық проблемалардың 
мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне рухани 
құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды. 
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі 
пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз 
пікірін қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің 
əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, 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 моралдық-адамгершілік 
құндылықтар мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің ны-
сандарын жəне түрлерін, тарихын сипаттайды. 
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 
өлшем-
шарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін 
түсінеді. 
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын біледі 
жəне қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы 
мəліметтерді меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

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 отбасылық құқықтың негізгі 
ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туын-
дау негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын 
қорғау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызметкердің 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 меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды 
меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, 
мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, 
мемлекеттік құрылыс формалары, саяси парти-
ялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси 
көшбасшылық, геосаясат. 
2. Əлеу меттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: 
əлеуметтік қарым-қатынас, əлеуметтік құбы лыс, 
əлеуметтік үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістерді жеке 
фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси 
ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

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 қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен тетіктері 
туралы, нарық тетіктері 
мен мемлекеттік реттеу 
əдістері туралы кешенді 
түсінік қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді игеру 
нəтижесінде білім алушы-
лар: экономикалық теория 
негіздерін; экономикалық 
жүйелердің жалпы негіздерін; 
макроэкономика негіздерін; 
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» негізгі 
міндеттерін меңгереді. Білім 
алушылар модульді зерделеу 
кезінде: негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономика тео-
риясы мен бизнес негіздерінің 
тұжырымдық ережелерін 
түсінуді; елдің əлеуметтік-
экономикалық дамуының 
басым бағыттарын анықтауды 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі 
мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, 
нарықтық экономика заңдылықтары мен 
қағидаттарын түсінеді. 
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының 
негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды. 
4. Инфляция көздерін жəне оның салдарларын 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік формасы мен түрін, 
жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

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 си-
паттайды. 
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, даму факторлары 
мен шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің
 заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық форма-
ларын сипаттайды.
3. Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын 
факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

(Жалғасы бар) 


