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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 4 маусым             №312          Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті 
атқарушы органдардың резервтерін пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 

25 сәуірдегі № 325 қаулысына

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы органдардың 

резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 25 сəуірдегі №325 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №27-28, 168-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті 
атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларында: 

4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші бөліктермен толықтырылсын:
«Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарынан қираған 

тұрғын үй құрылысына Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы 
органдардың резервтерінен қаражат бөлінген жағдайда жергілікті атқарушы органдар 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) əкімінің осы мəселеге жетекшілік ететін орынбасары қол қойған, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен тұрғын үйі авариялық 
деп танылған зардап шеккен азаматтардың тізімін ұсынады.

Зардап шеккен азаматтардың тізімін заңнамада белгіленген тəртіппен растаушы 
құжаттардың негізінде жергілікті атқарушы органдар қалыптастырады.»;

10-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: «Қазақстан 
Республикасының аумағындағы экологиялық зілзалалар, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан тұрғын үйі тұруға жарамсыз болып қалған 
азаматтарға өтеусіз негізде беру үшін тұрғын үй мемлекеттік тұрғын үй қорына сатып 
алынған жағдайда, төтенше жағдайдың тиісті түрі саласындағы орталық уəкілетті орган 
ақша бөлу туралы шешім жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметіне заңнамада 
белгіленген тəртіппен енгізеді.».

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 4 маусым           №320       Астана, Үкімет Үйі 

«Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 
министрлігінің кейбір мәселелері» туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 маусымдағы №353 
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің кейбір 

мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 маусымдағы 
№353 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №36, 209-құжат) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуни-
кациялар министрлігі туралы ережеде:

16-тармақта:
17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«17) өз құзыреті шегінде телерадио хабарларын тарату саласындағы нормативтік 

құқықтық жəне нормативтік техникалық актілерді, оның ішінде телерадио хабарларын 
тарату қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту;»;

28) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«28) мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық 

архивін қалыптастыру қағидаларын бекіту;»;
32-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«32-1) бюджеттік жоспарлау саласындағы уəкілетті органмен келісім бойынша 

республикалық бюджет есебінен бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік 
ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып алынатын қызметтердің құнын айқындау 
əдістемесін бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 32-3), 32-4), 32-5) жəне 32-6) тармақшалармен толықтырылсын:
«32-3) бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі уəкілетті 

тұлға (бөлімше) туралы үлгілік ережені бекіту;
32-4) бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі уəкілетті 

тұлғаның (бөлімшенің) уəкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау қағидаларын бекіту;
32-5) белгілі бір аумақта халықтың тіршілік ету жағдайлары бұзылған кезде 

бұқаралық ақпарат құралдарына ресми хабарларды беру қағидаларын бекіту;
32-6) цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшу тəртібі мен 

мерзімдерін айқындау;»;
39) жəне 40) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«39) өз құзыреті шегінде байланыс саласындағы Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде радиоэлектрондық құралдарды, жоғары 
жиілікті құрылғыларды пайдалану, оларды Қазақстан Республикасының аумағына əкелу 
қағидаларын жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту;

40) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын пайдалану 
қағидаларын бекіту;»;

61) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 88-1) тармақшамен толықтырылсын:
«88-1) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары болып табылатын 

куəландырушы орталықтарды аккредиттеу;»;
89), 93) жəне 94) тармақшалар алып тасталсын;
98-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«98-1) ұялы байланыстың абоненттік құрылғыларын тіркеу қағидаларын бекіту;»;
101) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«101) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапының электрондық 

цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын растау қағидаларын бекіту;»;
мынадай мазмұндағы 101-1) тармақшамен толықтырылсын:
«101-1) Қазақстан Республикасының негізгі куəландырушы орталығының, Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік органдарының куəландырушы орталығының, Қазақстан 
Республикасының ұлттық куəландырушы орталығының жəне Қазақстан Республикасы 
сенім білдірілген үшінші тарапының қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;»;

108) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«108) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті органмен келісу 

бойынша ақпараттық жүйелердің аудитін жүргізу қағидаларын бекіту;»;
109) тармақша алап тасталсын;
118) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«118) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті органмен 

келісу бойынша «электрондық үкіметтің» архитектурасын дамыту жөніндегі талап-
тарды бекіту;»;

120) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«120) «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін интеграциялау 

қағидаларын бекіту;»;
мынадай мазмұндағы 120-1) тармақшамен толықтырылсын:
«120-1) «электрондық үкіметтің» сыртқы шлюзінің жұмыс істеу қағидаларын жəне 

оған қойылатын техникалық талаптарды бекіту;»;
125) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«125) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органмен жəне ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша 
«электрондық əкімдіктің» үлгілік архитектурасын бекіту;»;

128) жəне 129) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«128) бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органмен келісу бойынша 

мемлекеттік органдар үшін ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің 
құнын есептеу əдістемесін бекіту;

129) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалау əдістемесін əзірлеу жəне бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 129-1) тармақшамен толықтырылсын:
«129-1) электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды 

жүргізу;»;
136) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«136) «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы əзірлеген ақпараттық-

коммуникациялық көрсетілетін қызметті жобалауға арналған тапсырманы бекіту;»;
мынадай мазмұндағы 136-1) жəне 136-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«136-1) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік жобаларының іске асырылуына мониторингі, сондай-ақ мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобасын іске асыру кезеңінде міндеттемелердің орындалуына 
мониторингі жүзеге асыру;

136-2) ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының 
конкурстық құжаттамасына, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер 
кезінде мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасына бизнес-жоспарға салалық 
қорытынды беру;»;

137) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«137) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін жəне сервистік 

бағдарламалық өнімдерді құру немесе дамыту кезінде стандартты шешімдер ретінде 
көп рет пайдалануға жататын ақпараттық жүйелердің (немесе олардың бөліктерінің) 
тізбесін бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 137-1) тармақшамен толықтырылсын:
«137-1) сервистік интегратор қалыптастырған ақпараттандырудың сервистік 

моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларының тізбесін келісуді 
жүзеге асыру;»;

142) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«142) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті органмен келісу 

бойынша мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға немесе дамытуға 
арналған техникалық тапсырмаларды жасау жəне қарау қағидаларын бекіту;»;

151) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«151) мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттық жүйелерін жəне мемлекеттік 

электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес 
ақпараттық жүйелерді құруға немесе дамытуға арналған техникалық тапсырмалар-
ды келісу;»;

184) тармақша алып тасталсын;
17-тармақта:
17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық 

архивін қалыптастыру;»;
мынадай мазмұндағы 29-1), 33-1) жəне 35-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«29-1) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы 

заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде ұйғарымдар беру;
«33-1) Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы 

заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;»;
«35-1) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары 

жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) 
жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны ту-
ралы хабарламаларды қабылдау;»;

36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«36) Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық мақсаттағы радио-

электрондық құралдар жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғылар үшін радиожиілік 
спектрін пайдалануға рұқсаттар беру;»;

44) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«44) азаматтық пайдаланушыларға жиіліктер белдеуін, радиожиілікті (радиожиілік 

арнасын) бөлу, иелікке беру (тағайындау), шақыру сигналын иелікке беруді қоса 
алғанда, кеме станциясына рұқсаттар беру;»;

46) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«46) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды 

пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне (немесе) техникалық си-
паттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық 
құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;»;

мынадай мазмұндағы 74-1) тармақшамен толықтырылсын:
«74-1) Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарым беру;»;
79) жəне 80) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 80-1) жəне 85-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«80-1) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалау;»;
«85-1) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасының талап-

тарын бұзушылықтар анықталған кезде ұйғарымдар беру;»;
88-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«88-1) радиоэлектрондық құралдарды, жоғары жиілікті құрылғыларды пайдалану, 

сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының аумағына əкелу қағидаларын жəне 
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын əзірлеу;».

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 4 маусым            №323          Астана, Үкімет Үйі 

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, 
ұлттық компаниялардың және олардың еншілес, тәуелді 

және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды 
тұлғалардың активтерін бәсекелес ортаға беруден 

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін 
түсімдердің қағидаларын бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 22-
бабы 2-тармағының 3-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, 
ұлттық компаниялардың жəне олардың еншілес, тəуелді жəне олармен үлестес болып 
табылатын өзге де заңды тұлғалардың активтерін бəсекелес ортаға беруден Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдердің қағидалары 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 4 маусымдағы №323 қаулысымен бекітілген

Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың жəне олардың еншілес, тəуелді жəне олармен үлестес бо-

лып табылатын өзге де заңды тұлғалардың активтерін бəсекелес ортаға 
беруден Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдердің 

қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың жəне олардың еншілес, тəуелді жəне олармен үлестес болып 
табылатын өзге де заңды тұлғалардың активтерін бəсекелес ортаға беруден 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдердің қағидалары (бұдан 
əрі − Қағидалар) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 22-бабы 2-тармағының 
3-1) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 30 желтоқсандағы №1141 қаулысымен айқындалған бəсекелес ортаға беру 
ұсынылатын заңды тұлғалардың тізбесі (бұдан əрі − тізбе) бойынша ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың жəне олардың еншілес, 
тəуелді жəне олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың активтерін 
бəсекелес ортаға беруден Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына (бұдан əрі − 
Ұлттық қор) түсетін түсімдердің тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар: компаниялардың активтері 
− тізбеде көрсетілген ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың жəне олардың еншілес, тəуелді жəне олармен үлестес болып табы-
латын өзге де заңды тұлғалардың активтері;

мемлекет тікелей қатысатын компаниялар − Қазақстан Республикасының Үкіметі 
не Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттік берген мемлекеттік орган, жергілікті 
атқарушы орган мемлекеттің атынан жалғыз акционері болып табылатын компаниялар;

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган − стратегиялық жəне экономикалық 
жоспар лау, бюджет саясатын əзірлеу жəне қалыптастыру саласындағы, сондай-ақ өңір-
лік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру бо йынша 
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

2тарау. Компаниялардың активтерін бəсекелес ортаға беруден Ұлттық қорға 
түсетін қаражат түсімдерінің тəртібі

3. Мемлекет тікелей қатысатын компаниялардың активтерін бəсекелес ортаға бе-
руден түсетін қаражатты Ұлттық қорға жіберу жария орналастыру шеңберінде компа-
ниялар акцияларының қосымша эмиссиясы нəтижесінде түскен қаражатты қоспағанда:

1) мемлекет тікелей қатысатын компаниялардың таза кірісі есебінен түсетін түсімдер:
2) Ұлттық қор алдындағы міндеттемелерді өтеу ретінде жүзеге асырылады.
4. Мемлекет тікелей қатысатын компаниялардың таза кірісін бөлуді жəне Ұлттық 

қорға жіберілетін қаражат мөлшерін бекітуді ішкі корпоративтік рəсімдер шеңберінде 
мемлекет тікелей қатысатын компаниялардың жалғыз акционері жүзеге асырады.

Тізбеде көрсетілген компаниялардың активтерін бəсекелес ортаға беруден түсетін 
қаражат есебінен Ұлттық қор алдындағы өтелетін міндеттемелер мөлшерін бекітуді 
ішкі корпоративтік рəсімдер шеңберінде мемлекет тікелей қатысатын компанияның 
директорлар кеңесі жүзеге асырады.

5. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы», «ҚазМұнайГаз» ұлттық компания-
сы», «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамдарының активтерін бəсекелес ортаға беру-
ден түсетін қаражат есебінен Ұлттық қорға аударылатын қаражат мөлшері Қазақстан 
Республикасының экономикасын жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
шешіміне сəйкес сыртқы борышты өтеу үшін қажет сомаға түзетіледі.

6. Мемлекет тікелей қатысатын компаниялар тиісті қаржы жылы аяқталғаннан 
кейінгі бесінші айдан кешіктірілмейтін мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті органға:

1) əрбір ұйым бөлінісінде, оның ішінде мемлекет тікелей қатысатын компаниялардың 
өздерінің активтерін сатудан түскен іс жүзіндегі түсімдерінің мөлшері туралы есепті 
кезеңдегі ақпаратты;

2) егер актив қаражатты бөліп төлеу шартымен сатылған болса, тізбеде көрсетілген 
компаниялардың активтерін бəсекелес ортаға беруден түсетін қаражат түсімдерінің 
кестелерін ұсынады.

7. Мемлекет тікелей қатысатын компаниялар мемлекет тікелей қатысатын 
компаниялардың таза кірісі есебінен түсетін түсімдер ретінде Ұлттық қорға аударатын 
қаражат Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың тиісті коды бойынша жалғыз акционердің 
шешімі негізінде қолма қол ақшасыз нысанда аударылады.

8. Мемлекет тікелей қатысатын компаниялар Ұлттық қор алдындағы міндеттемелерді 
өтеуге жолдайтын қаражат мемлекет тікелей қатысатын компаниялардың директор-
лар кеңесінің шешімі негізінде облигацияларды шығару проспектісінің шарттарына 
сəйкес аударылады.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 7 маусым          №330          Астана, Үкімет Үйі 

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті 
атқарушы органдардың резервтерін пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 

25 сәуірдегі №325 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы органдардың 

резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 25 сəуірдегі №325 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №27-28, 168-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті 
атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидалары: мынадай мазмұндағы 
18-1-тармақпен толықтырылсын:

«18-1. Қазақстан Республикасының тауар нысанында ресми гуманитарлық көмек 
көрсетуі үшін ұсынылған тауарларды тасымалдау бойынша көлік ұйымдарының 
шығыстарын өтеу Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының 
ресми гуманитарлық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдаған күннен бастап он сегіз 
ай ішінде жүзеге асырылады.».

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 3 мамыр             №11-1-4/166         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 
«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

жұмысын бағалау әдістемесін және Қазақстан 
Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 

мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау 
әдістемесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 
қара шадағы Қазақстан Республикасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

 1. Қоса беріліп отырған:
1) Осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер минис-

трлігі «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесі;
2) Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы шет елдердегі 

мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау 
əдістемесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесін жəне Қазақстан Республикасы 
шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің 
жұмысын бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрінің 2017 жылғы 23 қыркүйектегі №11-1-2/440 бұйрығының (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5874 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 
жылғы 23 қазанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Кадрлар басқармасы:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін оның көшірмесін күнтізбелік 
он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді; 

4) осы бұйрықтың ресми жарияланған күнінен кейін Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 
министрлігінің Жауапты хатшысына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Сыртқы істер министрі Қ.ƏБДІРАХМАНОВ

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 3 мамырдағы №11-1-4/166 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусы мемле-

кеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі (бұдан əрі – 
Əдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес 
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі – «Б» корпусының 
қызметшілері) қызметін бағалау тəртібін айқындайды.

2. Осы Əдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) тікелей басшы – дербес бағынысында болып табылатын бағаланушы қызметшіге 

қатысты тұлға;
2) жоғары тұрған басшы – дербес бағынысты болып табылатын, бағаланушы 

қызметшінің тікелей басшысына қатысты тұлға;
3) нысаналы мақсатты индикаторлар (бұдан əрі – НМИ) – мемлекеттік органның 

стратегиялық жоспарына, саяси мемлекеттік қызметшінің меморандумына «А» корпу-
сы қызметшісінің келісіміне немесе «Б» корпусы қызметшісінің қызметінің ерекшелігіне 
сəйкес (процесстік жұмысты қоспағанда) белгіленетін, «Б» корпусы қызметшілері қол 
жеткізген жағдайда олардың қызметінің тиімділігін дəлелдейтін көрсеткіштер;

4) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің бағалау кезеңіне НМИ 
қарастырылған жəне тікелей басшысымен бірлесіп құрылатын, жоғары тұрған бас-
шымен бекітілген құжат;

5) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кəсіби қызметті тиімді түрде атқару 
үшін қажетті білімнің, икемнің жəне дағдылардың жиынтығы;

6) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызметшісінің мінез-құлық жəне 
құзыреттер деңгейі көрінісінің сипаттамасы.

3. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың 
жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

4 «Б» корпусы қызметшісінің нақты лауазымға келу мерзімі үш айдан кем болған 
жағдайда соның ішінде əлеуметтік демалыстан шыққаннан немесе оқуды аяқтағаннан 
кейін, сондай-ақ сынақ мерзімінде бағалау өткізілмейді.

Бағалауды өткізу кезінде «Б» корпусы қызметшілері еңбек демалысында, жалақы 
сақталмайтын демалысында, уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде, іс-сапарда 
немесе тағылымдамада  болғанда, сондай-ақ қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға 
жіберілгенде жұмысына қайта кіріскеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді. 

5. Бағалауды өткізу үшін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің 
Жауапты хатшысы (бұдан əрі – уəкілетті тұлға) Бағалау жөніндегі комиссия құрады, 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің Кадрлар басқармасы (бұдан 
əрі – Кадрлар басқармасы) оның жұмыс органы болып табылады.

Комиссия құрамы уəкілетті тұлғамен анықталады, комиссия мүшелерінің саны 5 
адамнан кем болмауы тиіс.

6. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:
1) НМИ жетістіктерін бағалау;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.
7. НМИ орындалуын бағалау нəтижелері бонустар төлеу, көтермелеу, ротация-

лау, мемлекеттік лауазымдардан төмендету немесе босату үшін шешім қаб ылдауға 
негіз болып табылады. 

Құзыреттерді бағалау нəтижелері «Б» корпусы қызметшісінің қажетті құзыреттерін 
дамытуға негіз болып табылады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау нəтижелері бонус-
тар төлеуге, көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазымдардан төмендетуге 
немесе босатуға əсер етпейді. 

8. Бағалауға байланысты құжаттар Кадрлар басқармасында бағалау аяқталғаннан 
кейін үш жыл бойы сақталады.

2-тарау. НМИ анықтау тəртібі
9. Бағалау кезеңі басталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде «Б» корпусы əкімшілік 

мемлекеттік қызметшісінің НМИғ тікелей басшымен жеке жұмыс жоспарында осы 
Əдістеменің 1-қосымшасына сəйкес нысанда анықталады.

10. Жеке жұмыс жоспары тиісті НМИ əзірленген соң, ол бекіту үшін жоғары тұрған 
басшының қарауына енгізіледі.

11. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер мин истрі болған жағдайда жеке жұмыс жоспары осы лауазымды тұлғамен 
бекітіледі.

12. НМИ осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкес келмесе 
жоғары тұрған басшы жеке жұмыс жоспарын түзетуге қайтарады.

Жеке жұмыс жоспарын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, түзетуге 
жолданған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

13. НМИ:
1) нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып қол жеткізуге тиісті нəтиже 

анық белгіленеді);
2) өлшемді (НМИ өлшеу үшін нақты критерийлер белгіленеді);
3) қолжетімді (НМИ қолда бар ресурстарды, құзыреттер мен шектеулерді ескере 

отырып белгіленеді);
4) уақытпен шектеулі (НМИ қол жеткізу мерзімі белгіленеді);
5) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің (бұдан əрі – Министрліктің) 

стратегиялық мақсатын, саяси қызметшінің меморандумын немесе «А» корпусы 
қызметшісінің келісімін жүзеге асыруға бағытталған болуы тиіс.

14. НМИ саны 5 құрайды.
15. Жеке жұмыс жоспары Кадрлар басқармасында сақталады.

3-тарау. НМИ жетістігін бағалау тəртібі
16. Жеке жұмыс жоспарында көрсетілген НМИ жетістігіне бақылау жүргізу 

мақсатында тікелей басшы НМИ-да белгіленген жетістіктерге тоқсан сайын мони-
торинг жүргізеді. 

Тоқсан сайынғы мониторинг қортындысы бойынша тікелей басшы бағалауға жата-
тын «Б» корпусы қызметшісіне НМИ-ге жету жəне сол үшін қажетті шаралар бойынша 
жазбаша ұсыныстар береді.

17. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы осы 
Əдістеменің  2-қосымшасына сəйкес нысанда НМИ бойынша бағалау парағын т олты-
рады жəне оған қол қояды. 

18. Жеке жұмыс жоспарының жүзеге  асырылуын бағалау жеке жұмыс жоспары 
құрылған жыл қорытындысы бойынша  НМИ бағалау негізінде келесі тəртіпте жүзеге 
асырылады.

НМИ барлығы орындалған жа ғдайда «өте жақсы» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 4-і орындалған жағдайда «тиімді» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 3-і орындалған жағдайда «қанағаттанарлық» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 3-тен азы орындалған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» баға 

қойылады.
НМИ-дің орындалуы жеке жоспарда қарастырылған барлық көрсеткіштердің толық 

орындалуын көздейді.
19. Бағалау парағы тікелей басшымен толтырылғаннан кейін, ол жоғары тұрған 

басшының қарауына енгізіледі.
20. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрі болған жағдайда бағалау парағы оның қарауына енгізіледі. 
21. «Б» корпусы қыз метшісінің бағалау парағын қарау қорытындысы бойынша 

жоғары тұрған басшымен келесі шешімдердің бірі қабылданады:
1) бағалаумен келісу;
2) түзетуге жіберу. 
22. Бағалау парағы НМИ қол жеткізуін дəлелдейтін фактілердің жеткіліксіздігі не-

месе дəйексіздігі болған жағдайда түзетуге жолданады. 
23. Бағалау парағын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, оны түзетуге 

жолдағаннан кейін 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 
24. Жоғары тұрған басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан кейін Кадрлар 

басқармасы 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.
4-тарау. Құзыреттерді бағалау тəртібі

25. Құзыреттерді бағалау тікелей басшымен жүргізіледі жəне оның нəтижесі 
бойынша осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша бағалау парағы 
толтырылады.

26. Бағалау парағын толтыру барысында əр құзырет бойынша «Б» корпусы 
мемлекеттік лауазымдар санаттары үшін осы Əдістеменің 4-қосымшасымен көзделген 
мінез-құлық индикторларының жиынтығын басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойын-
ша мінез-құлық индикаторларыны ң саны 10-нан аспайды.

27. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау кезеңінде оның қызметінде көрінген 
мінез-құлық индикторларының санымен келесі тəртіпте анықталады:

1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен көзделген мінез-құлық 
индикторларының 3/4 немесе одан көбі байқалған жағдайда «күтілген нəтижеге 
сəйкес» бағасы қойылады.

2) қызметшінің қызметі нақты құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының 
3/4-нен кеміне сəйкес келмесе, бағаланатын құзырет бойынша «күтілген нəтижеге 
сəйкес емес» бағасы қойылады.

28. Тікелей басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан кейін Кадрлар басқармасы 
2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

5-тарау. Бағалау нəтижелерін Комиссиямен қарау жəне бағалау нəтижесіне 
шағымдану

29. Кадрлар басқармасы Комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу 
кестесін қалыптастырады жəне бағалауды өткізуге дейін жеті жұмыс күні аралығында 
бағалауды жүргізетін тұ лғаларды бағалау жүргізу туралы хабарлайды.

30. Комиссияның отырысы оның құрамының кем дегенде үштен  екісі қатысқан 
жағдайда өкілетті болып есептеледі.

31. Комиссияның төрағасын не мүшесін алмастыру комиссияны құру туралы 
бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уəкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асы-
рылады.

32. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
33. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, бағалау жөніндегі комиссия 
төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

34. Комиссияның хатшысы Кадрлар басқармасының қызметшісі болып табылады. 
Комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

35. Кадрлар басқармасы Комиссия төрағасымен келісілген мерзімдерге Комиссия 
отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.

36. Кадрлар басқармасы Комиссияның отырысына келесі құжаттарды ұсынады:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) осы Əдістеменің 5-қосымшасына сəйкес Комиссия отырысының хаттамасының 

жобасын.
37. Комиссия бағалау нəтижелерін қарайды да келесі шешімдердің біреуін 

қабылдайды:
1) бағалау нəтижелерін бекіту;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарау.
38. Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылданған жағдайда 

Комиссия бағалау нəтижесін  түзетіп, оны хаттаманың «Бағалау нəтижелері комисси-
ямен түзетілуі (бар болған жағдайда)» графасында көрсетіледі.

39. Бағалаудың нəтижелері Министрліктің Жауапты хатшысымен бекітіледі жəне 
осы Əдістеменің 5-қосымшасына сəйкес нысан бойынша тиісті хаттамасында тіркеледі.

40. Кадрлар басқармасы «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен ол 
аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде таныстырады.

41. «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша 
түрде жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып, 
Кадрлар басқармасы жəне Министрліктің басқа екі қызметшісімен қол қойылған акт 
толтырылады.

42. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның 
қызметтік тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда Кадрлар басқармасымен 
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижесі мемлекеттік органдардың интранет-пор-
талы арқылы жолданады.

43. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне шағымдануы мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уəкілетті органда шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
жүзеге асырыла ды. Шағымдарды қарау қорытындысы бойынша мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уəкілетті орган келесі шешімдердің біреуін қабылдайды:

1) Министрлікке Комиссия шешімін жойып, «Б» корпусы қызметшісінің бағалау 
нəтижесін қайта қарау бойынша ұсыныс беру;

2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижесін қайта қараусыз қалдыру.
44. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нəтижелеріне сот тəртібінде шағымдануға 

құқылы.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

1-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы

__________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші əріптері)

күні _______________________
қолы _______________________

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары
__________________________________ жыл

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағда йда))
 _________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: __________________

№

Нысаналы 
мақсатты 

индикатор-
лардың 
атауы

Саяси мемлекеттік қызметші 
меморандумының немесе «А» кор-

пусы қызметшісі келісімінің қай 
көрсеткішінен немесе мемлекеттік 
жоспарлау жүйесінің құжатынан 

түйінделеді
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*
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* Нысаналы мақсатты индикатор қол жеткізуден күтілетін оң өзгерістер
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
__________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

2-қосымша

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы

___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші əріптері)

күні _______________________
қолы _______________________

Нысан

НМИ бойынша бағалау парағы
____________________________________________________

(Тегі, аты-жөні, бағаланатын тұлғаның лауазымы)
____________________________________

(бағаланатын кезең)

№
Нысаналы 
мақсатты 

индикаторлардың 
атауы

Өлшем
бірлігі

Жоспарлы 
мəні

Нақты 
мəні

Көрсеткішке қол 
жетті/көрсеткішке 

қол жетпеді

Бағалау нəтижесі ______________________________________________
                       (қанағаттанарлықсыз, қанағаттанарлық, тиімді, өте жақсы)

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

3-қосымша

Нысан
Құзыреттер бойынша бағалау парағы _________________ жыл

(бағаланатын жыл)
Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
_______________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _______________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
_______________________________________________________________

№ Құзыреттер атауы

Бағалау нəтижелері 
(күтілетін нəтижеге 

сəйкес/күтілетін 
нəтижеге сəйкес 

емес)

Қызметшіде байқамаған 
мінез-құлық индикатор 

атауы (күтілетін нəтижеге 
сəйкес емес бағасын алған 

жағдайда)
1 Қызметті басқару
2  Ынтымақтастық 
3 Шешім қабылдау
4  Жеделділік 
5  Өздігінен даму 

6 Қызметті тұтынушыға 
бағдарлану *

7
Қызметті 
тұтынушыларды ха-
барландыру *

8  Адалдық 
9  Жауапкершілік 

10  Бастамашылдық 
11  Стресске орнықтылық 

*Лауазымдық міндеттеріне мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жатпайтын 
«Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері «Қызметті тұтынушыға бағдарлану» жəне 
«Қызметті тұтынушыларды хабарландыру” құзыреттері бойынша бағаланбайды. 
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________  

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Нысан
Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары

Құзы-
реттер 
атауы

Мемлекеттік əкімшілік
лауазымдар санаты Тиімді мінез-құлық индикаторлары Тиімсіз мінез-құлық индикаторлары
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Стратегиялық бағыттарға сəйкес нақты міндеттер 
қояды жəне тапсырмалар береді;
• Бөлімшенің берілген міндеттерді сапалы жəне уақтылы 
орындауына ұжымды бағыттайды жəне жағдай жасайды; 
• Бөлімше жұмысын басымдылығына қарай тиімді 
ұйымдастырады 

• Стратегиялық бағыттарға сəйкес нақты міндеттер қоя 
алмайды жəне тапсырмалар бере алмайды; 
• Берілген міндеттерді сапалы жəне уақтылы орындауына 
ұжымды бағыттамайды жəне жағдай жасамайды;
• Бөлімше жұмысын басымдылығына мəн бермей тиімсіз 
ұйымдастырады

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Бөлімшенің қызметін жоспарлау мен қамтамасыз 
етуге қажетті ақпараттарды жинақтап, талдайды жəне 
басшылыққа енгізеді;
• Сеніп тапсырылған ұжымның жұмысын жоспарлай-
ды жəне ұйымдастырады, олардың жоспарланған 
нəтижелерге қол жеткізуіне ықпал етеді; 
• Қызметкерлердің қойылған міндеттердің орындалуы 
барысындағы қызметіне бақылау жүргізеді;
• Бөлімше жұмысының нəтижелелілігін жəне сапасын 
қамтамасыз етеді

• Бөлімшенің қызметін жоспарлау мен қамтамасыз ету-
ге қажетті ақпараттарды жинақтап, талдамайды жəне 
басшылыққа енгізбейді;
• Сеніп тапсырылған ұжымның жұмысын жоспарламай-
ды жəне ұйымдастырмайды, олардың жоспарланған 
нəтижелерге қол жеткізуіне ықпал етпейді; 
• Қызметкерлердің қойылған міндеттердің орындалуына 
бақылау жүргізбейді;
• Бөлімше жұмысының нəтижелелілігін жəне сапасын 
қамтамасыз етпейді

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің референті, 
сарапшы)

• Басымдылығына қарай тапсырмаларды маңыздылығы 
ретімен қояды;
• Басшылыққа сапалы құжаттар дайындайды жəне 
енгізеді;
• Өлшеулі уақыт жағдайында жұмыс жасай алады; 
• Белгіленген мерзімдерді сақтайды

• Тапсырмаларды жүйесіз орындайды; 
• Сапасыз құжаттар əзірлейді;
• Жедел жұмыс жасамайды;
• Белгіленген мерзімдерді сақтамайды
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Өз құзыреті шегінде қызметкерлерді мемлекеттік ор-
гандармен жəне ұйымдармен тиімді қарым-қатынасқа 
бағдарлайды;
• Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін əрбір 
қызметкердің əлеуетін пайдаланады; 
• Басқа бөлімшелермен бірлесіп жоспарды жүзеге асы-
рады жəне ортақ нəтижеге қол жеткізеді

• Өз құзыреті шегінде қызметкерлерді мемлекеттік ор-
гандармен жəне ұйымдармен тиімді қарым-қатынасқа 
бағдарламайды; 
• Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін кейбір 
қызметкерлердің əлеуетін пайдаланады; 
• Басқа бөлімшелермен бірлесіп жоспарды жүзеге асыра 
алмайды жəне ортақ нəтижеге қол жеткізбейді

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Ұжымда сенімді қарым-қатынас орнатады;
• Бөлімшенің қоғаммен тиімді жұмысын ұйымдастыру 
бойынша ұсыныс жасайды;
• Бірлесіп жұмыс атқару үшін əріптестерімен 
тəжірибесімен жəне білімімен бөліседі;
• Əрқайсысының нəтижеге жетуге қосқан үлесін 
анықтайды

• Ұжымда өзара сенімсіз қарым-қатынас орнатады;
• Бөлімше жəне қоғаммен тиімді жұмыс ұйымдастыру 
бойын ша ұсыныс жасамайды;
• Бірлесіп жұмыс атқару үшін əріптестерімен 
тəжірибесімен жəне білімімен бөліспейді;
• Бағыныстағы тұлғалардың нəтижеге жетуге қосқан 
үлесін анықтамайды

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің референті, 
сарапшы)

• Ұжымның жұмысына үлесін қосады жəне қажет болған 
жағдайда түсіндірме үшін аса тəжірибелі əріптестеріне 
жүгінеді; 
• Мемлекеттік органдар мен ұжымдардың өкілдерімен 
жəне əріптестерімен қарым-қатынасты дамытады; 
• Талдау барысында пікір алмасады жəне талқылау 
нəтижесін ескере отырып, тапсырмаларды орындайды

• Жұмыста тұйықтық ұстанымын білдіреді жəне түсіндірме 
үшін аса тəжірибелі əріптестеріне жүгінбейді; 
• Əртүрлі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың 
өкілдерімен жəне əріптестерімен өзара əрекеттеспейді; 
• Əріптестерімен мəселелерді талқыламайды

Ш
ЕШ

ІМ
 Қ

АБ
Ы

ЛД
АУ

C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Міндеттерді дұрыс бөле алады; 
Шешім қабылдау барысында мүмкін болатын қауіптер 
туралы хабарлайды; 
• Шешім қабылдау барысында альтернативті ұсыныс 
жасайды; 
• Тиімді жəне жүйелі шешім қабылдайды; 
• Жеке тəжірибесіне, басқа да маңызды болып табыла-
тын мəліметтерге негізделген шешім қабылдайды

• Бөлімшеде міндеттерді дұрыс бөле алмайды;
• Орын алуы мүмкін қауіптер туралы хабарламайды;
• Шешім қабылдау барысында альтернативті ұсыныс 
жасамайды; 
• Тиімсіз жəне жүйесіз шешім қабылдайды; 
• Шешім қабылдау барысында тек өзінің жеке 
тəжірибесіне жəне көзқарасына сенеді. 

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Бөлімше қызметін ұйымдастыруда тапсырмаларды 
дұрыс бөле алады; 
• Шешім қабылдауда қажетті ақпараттарды жинауды 
ұйымдастырады; 
• Шешім қабылдаудағы тəсілдерді ұжыммен 
талқылайды; 
Əртүрлі дереккөздерден алынған мағлұматтарды еске-
ре отырып, мүмкін болатын қауіптерді талдайды жəне 
болжамдайды;
• Мүмкін болатын қауіптер мен салдарларды ескере 
отырып, құзыреті шегінде шешім қабылдайды

• Бөлімше қызметін ұйымдастыруда тапсырмаларды 
дұрыс бөле алмайды; 
• Шешім қабылдауда қажетті ақпараттарды жинауды си-
рек ұйымдастырады; 
• Шешім қабылдаудағы тəсілдерді ұжыммен талқылаудан 
бас тартады жəне басқалардың пікірін ескермейді; 
• Əртүрлі дереккөздерден алынған мағлұматтарды 
ескермейді, мүмкін болатын қауіптерді талдамайды жəне 
болжамайды;
• Шешім қабылдау барысында мүмкін болатын қауіптер 
мен салдарларды ескермейді 

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Ми нистрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хат шысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің референті, 
сарапшы)

• Қажетті мəліметтерді таба алады; 
• Мүмкін болатын қауіптерді ескере отырып, 
мəселелерді шешудің бірнеше жолын ұсынады; 
• Өзінің пікірін негіздей алады

• Қажетті мəліметтерді таба алмайды; 
• Мүмкін болатын қауіптерді ескермейді немесе 
мəселелерді шешудің альтернативасын ұсынбайды; 
• Негізсіз пікір білдіреді
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Стратегиялық мақсаттар мен басымдылықтарды 
ескеріп, нақты міндеттер қоя алады; 
• Қызмет көрсетудің тиімді əдістерін біледі;
• Көрсетілетін қызметтердің қолжетімділілігін 
қамтамасыз етеді;
• Қызмет тұтынушылардың қанағаттанушылығына тал-
дау жүргізеді жəне қызмет көрсетуді жетілдірудің жолда-
рын қарастырады

• Стратегиялық мақсаттар мен басымдылықтарды ескер-
мей, анық емес міндеттер қоя алады; 
• Қызмет көрсетудің əдістері туралы шала-шарпы біледі; 
• Көрсетілетін қызметтердің қолжетімділілігін қамтамасыз 
етпейді; 
• Көрсетілетін қызмет бойынша тұтынушылардың 
қанағаттанушылығына талдау жүргізбейді жəне қызмет 
көрсетуді жетілдірудің жолдарын қарастырмайды

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Сапалы қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады жəне туындаған мəселелерді шешеді; 
• Кері байланысты қамтамасыз ету мақсатында 
қанағаттанушылық дейгейін анықтауға жағдай жасайды; 
• Қызмет көрсетудің сапасын бақылайды, сондай-ақ 
жеке үлгі болу арқылы көрсетеді

• Сапалы қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырмайды жəне туындаған мəселелерді 
шешпейді; 
• Кері байланысты қамтамасыз ету мақсатында 
қанағаттанушылық дейгейін анықтауға жағдай жасамай-
ды; 
• Сапасыз қызмет көрсетуге жол береді, қызықпаушылық 
білдіреді

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Респуб лика-
сы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің референті, 
сарапшы)

• Сыпайы жəне тілектестікпен қызмет көрсетеді; 
• Қызмет көрсетуге қанағаттанушылық деңгейін тал-
дайды жəне оларды жетілдірудің жөнінде ұсыныстар 
енгізеді; 
• Қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша ұсыныс 
енгізеді

• Қызмет алушыға дөрекілік жəне немқұрайлылық 
білдіреді;
• Тұтынушының сұрақтары мен мəселелеріне мəн 
бермейді;
• Қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша белсенділік 
танытпайды 

(Жалғасы 18-бетте) 
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РУ C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-

малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Ұжымға қызмет алушы тұтынушылар арасында 
көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттарды жеткізу 
қажеттілігі туралы үнемі түсіндіреді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттандырудың 
тиімді тəсілін құрастырады

• Ұжымға қызмет алушы тұтынушылар арасында 
көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттарды жеткізу 
қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттандырудың 
тиімсіз тəсілін құрастырады

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Бағыныстағыларды қызмет алушыларды қолжетімді 
ақпараттандыруға бағдарлайды;
• Тұтынушыға ақпараттарды құрметпен жəне игілікпен 
жеткізеді;
• Қызмет тұтынушыларының пікірін құрметтейді

• Бағыныстағылармен қызмет алушыларды 
ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізбейді;
• Тұтынушыға ақпараттарды жеткізбейді немесе 
немқұрайлы жəне жақтырмай жеткізеді;
• Қызмет тұтынушыларының пікірін елемейді

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрі, баспасөз 
хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Қызмет алушыларды ақпараттандырудың тиімді 
тəсілдерін қолданады;
• Тұтынушыға ақпаратты қолжетімді ауызша жəне жаз-
баша түрде жеткізеді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты уақтылы 
қабылдай жəне жібере алады

• Қызмет алушыларды ақпараттандырудың тиімсіз 
тəсілдерін қолданады;
• Тұтынушыға ақпаратты ауызша жəне жазбаша түрде 
жеткізбейді немесе түсініксіз жеткізеді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты уақтылы 
қабылдай жəне жібере алмайды
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Ұжымға жаңа басымдықтарды уақытылы жеткізеді;
• Өзгерістерді уақтылы елеу үшін тиімді шаралар 
қабылдайды; 
• Бөлімшені тиімді басқарады жəне ішкі жəне сыртқы 
өзгерістер кезінде нəтижеге қол жеткізеді; 
• Жұмыстың жаңа бағыттарын қолдану бойынша 
ұсыныстарын талдайды жəне басшылыққа енгізеді

• Ұжымға жаңа басымдықтарды жеткізбейді немесе 
мерзімнен кеш жеткізеді;
• Өзгерістерді уақтылы елеу үшін шаралар 
қабылдамайды немесе тиімсіз шаралар қабылдайды;
• Бөлімшені тиімсіз басқарады жəне ішкі жəне сыртқы 
өзгерістер кезінде нəтижеге қол жеткізбейді;
• Жұмыстың жаңа бағыттарын қолдану бойынша 
ұсыныстарын талдамайды жəне басшылыққа енгізбейді

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Жұмыстың жаңа бағыттарын пайдалану жөніндегі 
ұсыныстарды қарайды жəне басшылыққа енгізеді; 
• Болып жатқан өзгерістерге талдау жасайды жəне 
жұмысты жақсарту бойынша уақтылы шаралар 
қабылдайды;
• Өзгерістерді дұрыс қабылдауды өзінің үлгі өнегесімен 
көрсетеді. 

• Жұмыстың жаңа бағыттарын пайдалану жөніндегі 
ұсыныстарды қарамайды жəне басшылыққа енгізбейді; 
• Болып жатқан өзгерістерге талдау жасамайды жəне 
жұмысты жақсарту бойынша шаралар қабылдамайды;
• Болып жатқан жəне күтілмеген өзгерістер кезінде өзін-
өзі бақыламайды. 

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Респуб лика-
сы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Жұмысты жақсарту жөнінде ұсыныстар енгізеді;
• Оларды енгізудің жаңа бағыттары мен əдістерін 
үйренеді;
• Өзгеріс жағдайларында өзін -өзі бақылайды; 
• Өзгеріс жағдайларында тез бейімделеді

• Жұмыстың қолданыстағы рəсімдері мен əдістерін 
ұстанады;
• Жаңа бағыттар мен əдістерді зерттеп оларды енгізбейді;
• Өзгеріс жағдайларында өзін-өзі бақылай алмайды;
• Өзгеріс жағдайларында бейімделмейді немесе баяу 
бейімделеді
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Үлгілі қызметкерлерді жоғарылату туралы 
ұсыныстарды қарастырып, енгізеді. 
• Қызметкерлерді дамыту бойынша жүйелі шараларды 
қабылдайды; 
• Əріптестерімен жинақталған тəжірибесімен, білімімен 
бөліседі, сондай-ақ, олардың даму деңгейін анықтайды; 
• Өздігінен дамуға ұмтылысын өзінің жеке үлгісінде 
көрсетеді;

• Үлгілі қызметкерлерді анықтамайды жəне оларды 
жоғарылату туралы ұсыныстарды қарастырмайды;
• Қызметкерлерді дамыту бойынша жүйелі шараларды 
қабылдамайды немесе жүйесіз шараларды қабылдайды;
• Əріптестерімен жинақталған тəжірибесімен, білімімен 
бөліспейді, сондай-ақ, олардың даму деңгейін 
анықтамайды; 
• Өздігінен дамуға ұмтылысын өзінің жеке үлгісінде 
көрсетуге көңіл бөлмейді

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Бағыныстылардың құзыреттер деңгейін жоғарылату 
бойынша іс-шаралар ұсынады; 
• Мақсатқа жету үшін өзінің құзыреттерін дамытады 
жəне оларды бағыныстыларда дамыту үшін шаралар 
қабылдайды; 
• Бағыныстылармен олардың құзыреттерін, оның ішінде 
дамуды қажет ететін құзыреттерді талқылайды

• Бағыныстылардың құзыреттер деңгейінің жоғарылауына 
қызығушылық танытпайды; 
• Мақсатқа жету үшін өзінің жəне бағыныстыларының 
құзыреттерін дамытпайды; 
• Бағыныстылармен олардың құзыреттерін 
талқыламайды

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Жаңа білімдер мен технологияларға қызығушылық 
танытады;
• Өзіндігінен дамуға ұмтылады, жаңа ақпараттар мен 
оны қолданудың əдістерін ізденеді; 
• Тəжірибеде тиімділікті арттыратын жаңа дағдыларды 
қолданады

• Жаңа білімдер мен технологияларға қызығушылық та-
нытпайды;
• Өзіндігінен дамуға ұмтылмайды, жаңа ақпараттар мен 
оны қолдану əдістерімен қызықпайды; 
• Өзінде бар дағдылармен шектеледі

АД
АЛ

ДЫ
Қ

C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Жұмыскерлермен əдептілік нормалары мен 
стандарттарының сақталуын қамтамасыз етеді; 
• Ұжымда мемлекеттік қызметтің əдептілік нормалары 
мен стандарттарына берілгендік деңгейін дамытады; 
• Басқалардың жетістіктерін мойындайды, əріптестерінің 
намысы мен абыройына нұқсан келтіретін олардың 
жеке жəне кəсіби қасиеттерін талқылаудан тартынады;
• Əдептілік нормалардың бұзылғандығын елеп ескереді 
жəне анықтайды; 
• Риясыздық, əділдік, адал ниеттілік, сондай-ақ, жеке 
тұлғаның намысы мен абыройына құрмет таныта оты-
рып, бағыныстылары үшін əдепті мінез-құлықтың үлгісі 
болады;
• Өзінің бөлімше жұмысының тəжірибесінде ашықтық, 
шынайылық жəне əділдікке бағытталған əдеп нормала-
ры мен құндылықтарды біріктіреді

• Жұмыскерлермен əдептілік нормалары мен 
стандарттарының сақталуын қамтамасыз етпейді; 
Мемлекеттік қызмет жолын ұстаушылық əркімнің жеке ісі 
деп есептейді;
• Басқалардың жетістіктерін мойындамайды, 
əріптестерінің намысы мен абыройына нұқсан келтіретін 
олардың жеке жəне кəсіби қасиеттерін талқылауға жол 
береді;
• Əдептілік нормалардың бұзылғандығын елеп 
ескермейді;
• Риясыздық, əділдік, адал ниеттілік, сондай-ақ, жеке 
тұлғаның намысы мен абыройына құрмет танытпайды; 
• Өзінің бөлімше жұмысының тəжірибесінде ашықтық, 
шынайылық жəне əділдікке бағытталған əдеп нормалары 
мен құндылықтарды біріктірмейді

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Белгіленген стандарттар мен нормалардың, шектеу-
лер мен тыйымдардың сақталуын бақылайды; 
• Ұжымның мүддесін өз мүддесінен жоғары қояды; 
• Жұмыста табандылық танытады; 
• Ұжымдағы сыйластық пен сенім ахуалын 
қалыптастырады; 
• Бағыныстылардың іс-əрекетінде шынайылық жəне 
əділеттілік принциптерін сақтауды қамтамасыз етеді;
• Риясыздық, əділдік, адал ниеттілік, сондай-ақ, жеке 
тұлғаның намысы мен абыройына құрмет таныта оты-
рып, бағыныстылары үшін əдепті мінез-құлықтың үлгісі 
болады

• Ұжымда белгіленген стандарттар мен нормалардың, 
шектеулер мен тыйымдардың орын алуына жол береді;
• Өз мүддесін ұжым мүддесінен жоғары қояды; 
• Жұмыста табандылық танытпайды; 
• Ұжымдағы сыйластық пен сенім ахуалын 
қалыптастырмайды; Бағыныстылардың іс-əрекетінде 
шынайылық жəне əділеттілік принциптерін сақтауды 
қамтамасыз етпейді

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Белгіленген əдептілік нормалары мен стандарттары-
на сүйенеді; 
• Өзінің жұмысын адал орындайды; 
• Өзін адал, қарапайым, əділ ұстайды, басқаларға 
сыпайылық жəне биязылық танытады

• Белгіленген əдептілік нормалары мен стандарттарына 
сай келмейтін мінез-құлықтар танытады; 
• Өзінің жұмысын орындау барысында немқұрайлылық 
білдіреді; 
• Өзін адалсыз, шамданған жəне басқаларға дөрекілік 
жəне менсізбеушілік қасиеттерін танытады
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Сынға сабырлықпен қарайды жəне негізді болған 
жағдайда, кемшіліктерді жою жөнінде шаралар 
қабылдайды

• Сынға сабырсыз қарайды жəне негізді болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдамайды

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Сынға сабырлықпен қарайды жəне негізді болған 
жағдайда, кемшіліктерді жою жөнінде шаралар 
қабылдайды

• Сынға сабырсыз қарайды жəне негізді болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдамайды

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Сынға сабырлықпен қарайды жəне негізді болған 
жағдайда, кемшіліктерді жою жөнінде шаралар 
қабылдайды

• Сынға сабырсыз қарайды жəне негізді болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдамайды
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Құрылымдық бөлімшенің қызметін ұйымдастыруды 
жеке жауапкершілігіне алады

• Құрылымдық бөлімшенің қызметін ұйымдастыру 
жауапкершілігін басқа лауазымды тұлғаға артады

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Құрылымдық бөлімше қызметін ұйымдастыруды жеке 
жауапкершілігіне алады

• Құрылымдық бөлімшенің қызметін ұйымдастыру 
жауапкершілігін басқа лауазымды тұлғаға артады 

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Өз ісі мен нəтижелері үшін жауаптылықта болады • Өз ісі мен нəтижелері үшін жауаптылықты басқа тұлғаға 
артады
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C-1 (департамент директоры, ерекше тапсыр-
малар жөніндегі елші, Министрліктің Комитет 
төрағасының орынбасары)

• Қызмет тиімділігін жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдер мен шешімдер енгізу жөніндегі 
ұсыныстарды түзеді жəне қарастырады

• Қызмет тиімділігін жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдер мен шешімдер енгізу жөніндегі 
ұсыныстарды əзірлемейді жəне қарастырмайды

C-2 (департамент директорының орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы)

• Қызмет тиімділігін жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдерін жəне шешімдерін ендіру 
бойын ша ұсыныстарды талдайды жəне енгізеді

• Қызмет тиімділігін жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдерін жəне шешімдерін ендіру бойын-
ша ұсыныстарды талдамайды жəне енгізбейді

C-3 (Əдеп жөніндегі уəкіл, Қазақстан Республи-
касы Сыртқы істер министрі, баспасөз хатшысы);
C-4 (Министрліктің кеңесшісі, Министрліктің 
бірінші хатшысы, Министрліктің екінші хатшысы, 
бас сарапшы);
C-5 (Министрліктің үшінші хатшысы, 
Министрліктің атташесі, Министрліктің 
референті, сарапшы)

• Ұсыныстар мен бастамаларын енгізеді жəне өзінің 
негізгі міндеттерінен басқа қосымша жұмыстарды орын-
дайды

• Ұсыныстар мен бастамаларын енгізбейді жəне өзінің 
негізгі міндеттерінен басқа қосымша жұмыстарды орын-
дамайды

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

5-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Жауапты хатшысы 

___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші əріптері)

күні _______________________
қолы _______________________

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
____________________________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)
____________________________________________________________________

(бағалау мерзімі жыл) 

Бағалау нəтижелері

№
Қызметшілердің тегі, 

аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда)

Бағалау 
нəтижелері 

туралы 
мəлімет

Бағалау нəтижелері 
комиссиямен 

түзетілуі (бар болған 
жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы: _________________________________________________
Тексерілді:
Комиссияның хатшысы: _______________________ Күні: ____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)
Комиссияның төрағасы: _______________________ Күні: ____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)
Комиссияның мүшесі: ________________________ Күні: _____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 3 мамырдағы №11-1-4/166 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелерінің «Б» корпусы 

мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі (бұдан əрі 
– Əдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес 
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі – «Б» корпусының 
қызметшілері) қызметін бағалау тəртібін айқындайды.

2. Осы Əдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) тікелей басшы – дербес бағынысында болып табылатын бағаланушы қызметшіге 

қатысты тұлға;
2) жоғары тұрған басшы – дербес бағынысты болып табылатын, бағаланушы 

қызметшінің тікелей басшысына қатысты тұлға;
3) нысаналы мақсатты индикаторлар (бұдан əрі – НМИ) – мемлекеттік органның 

стратегиялық жоспарына, саяси мемлекеттік қызметшінің меморандумына «А» корпу-
сы қызметшісінің келісіміне немесе «Б» корпусы қызметшісінің қызметінің ерекшелігіне 
сəйкес (процесстік жұмысты қоспағанда) белгіленетін, «Б» корпусы қызметшілері қол 
жеткізген жағдайда олардың қызметінің тиімділігін дəлелдейтін көрсеткіштер;

4) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің бағалау кезеңіне НМИ 
қарастырылған жəне тікелей басшысымен бірлесіп құрылатын, жоғары тұрған бас-
шымен бекітілген құжат;

5) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кəсіби қызметті тиімді түрде атқару 
үшін қажетті білімнің, икемнің жəне дағдылардың жиынтығы;

6) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызметшісінің мінез-құлық жəне 
құзыреттер деңгейі көрінісінің сипаттамасы.

3. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың 
жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

4 «Б» корпусы қызметшісінің нақты лауазымға келу мерзімі үш айдан кем болған 
жағдайда соның ішінде əлеуметтік демалыстан шыққаннан немесе оқуды аяқтағаннан 
кейін, сондай-ақ сынақ мерзімінде бағалау өткізілмейді.

Бағалауды өткізу кезінде «Б» корпусы қызметшілері еңбек демалысында, жалақы 
сақталмайтын демалысында, уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде, іс-сапарда 
немесе тағылымдамада болғанда, сондай-ақ қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға 
жіберілгенде жұмысына қайта кіріскеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді. 

5. Бағалауды өткізу үшін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі (бұдан 
əрі – уəкілетті тұлға) Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің (бұдан 
əрі – Министрлік) əр түрлі құрылымдық бөлімшелерінің өкілдерінен тұратын Бағалау 
жөніндегі комиссия құрады, Министрліктің Кадрлар басқармасы (бұдан əрі – Кадрлар 
басқармасы) оның жұмыс органы болып табылады.

Комиссия құрамы уəкілетті тұлғамен анықталады, комиссия мүшелерінің саны 5 
адамнан кем болмауы тиіс.

7. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:
1) НМИ жетістіктерін бағалау;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.
7. НМИ орындалуын бағалау нəтижелері көтермелеу, ротациялау, мемлекеттік лауа-

зымдардан төмендету немесе босату үшін шешім қабылдауға негіз болып табылады. 
Құзыреттерді бағалау нəтижелері «Б» корпусы қызметшісінің қажетті құзыреттерін 

дамытуға негіз болып табылады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау нəтижелері 
көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазымдардан төмендетуге немесе 
босатуға əсер етпейді. 

8. Бағалауға байланысты құжаттар Кадрлар басқармасында жəне шетелдегі меке-
меде бағалау аяқталғаннан кейін үш жыл бойы сақталады.

2-тарау. НМИ анықтау тəртібі
9. Бағалау кезеңі басталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде «Б» корпусы əкімшілік 

мемлекеттік қызметшісінің НМИ шетелдегі мекемедегі тікелей басшымен жеке жұмыс 
жоспарында осы Əдістеменің 1-қосымшасына сəйкес нысанда анықталады.

10. Жеке жұмыс жоспары тиісті НМИ əзірленген соң, ол бекіту үшін шетелдегі 
мекемедегі жоғары тұрған басшының қарауына енгізіледі.

11. «Б» корпусы қызметшісінің шетелдегі мекемедегі тікелей басшысы шетелдегі 
мекеменің басшысы болған жағдайда жеке жұмыс жоспары осы лауазымды тұлғамен 
бекітіледі.

12. НМИ осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкес келмесе 
шетелдегі мекеменің жоғары тұрған басшы жеке жұмыс жоспарын түзетуге қайтарады.

Жеке жұмыс жоспарын шетелдегі мекемедегі жоғары тұрған басшының қарауына қайта 
енгізу, түзетуге жолданған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

13. НМИ:
1) нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып қол жеткізуге тиісті нəтиже 

анық белгіленеді);
2) өлшемді (НМИ өлшеу үшін нақты критерийлер белгіленеді);
3) қолжетімді (НМИ қолда бар ресурстарды, құзыреттер мен шектеулерді ескере 

отырып белгіленеді);
4) уақытпен шектеулі (НМИ қол жеткізу мерзімі белгіленеді);
5) Министрліктің стратегиялық мақсатын, шетелдегі мекеменің бағаланатын жылға 

арналған жоспарын, саяси қызметшінің меморандумын жүзеге асыруға бағытталған 
болуы тиіс.

14. НМИ саны 5 құрайды.
15. Жеке жұмыс жоспары Кадрлар басқармасында сақталады.

3-тарау. НМИ жетістігін бағалау тəртібі
16. Жеке жұмыс жоспарында көрсетілген НМИ жетістігіне бақылау жүргізу 

мақсатында шетелдегі мекемедегі тікелей басшы НМИ-да белгіленген жетістіктерге 
тоқсан сайын мониторинг жүргізеді. 

Тоқсан сайынғы мониторинг қортындысы бойынша шетелдегі мекемедегі тікелей 
басшы бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісіне НМИ-ге жету жəне сол үшін 
қажетті шаралар бойынша жазбаша ұсыныстар береді.

17. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісінің шетелдегі мекемедегі тікелей 
басшысы осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес нысанда НМИ бойынша бағалау 
парағын толтырады жəне оған қол қояды. 

18. Жеке жұмыс жоспарының жүзеге асырылуын бағалау жеке жұмыс жоспары 
құрыл ған жыл қорытындысы бойынша НМИ бағалау негізінде келесі тəртіпте жүзеге 
асырылады.

НМИ барлығы орындалған жағдайда «өте жақсы» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 4-і орындалған жағдайда «тиімді» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 3-і орындалған жағдайда «қанағаттанарлық» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 3-тен азы орындалған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» баға 

қойылады.
НМИ-дің орындалуы жеке жоспарда қарастырылған барлық көрсеткіштердің толық 

орындалуын көздейді.
19. Бағалау парағы шетелдегі мекемедегі тікелей басшымен толтырылғаннан кейін, 

ол шетелдегі мекемедегі жоғары тұрған басшының қарауына енгізіледі.
20. «Б» корпусы қызметшісінің шетелдегі мекемедегі тікелей басшысы шетелдегі 

мекеменің басшысы болған жағдайда бағалау парағы оның қарауына енгізіледі. 
21. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағын қарау қорытындысы бойынша 

шетелдегі мекемедегі жоғары тұрған басшымен келесі шешімдердің бірі қабылданады:
1) бағалаумен келісу;
2) түзетуге жіберу. 
22. Бағалау парағы НМИ қол жеткізуін дəлелдейтін фактілердің жеткіліксіздігі не-

месе дəйексіздігі болған жағдайда түзетуге жолданады. 
23. Бағалау парағын шетелдегі мекемедегі жоғары тұрған басшының қарауына қайта 

енгізу, оны түзетуге жолдағаннан кейін 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 
24. Шетелдегі мекемедегі жоғары тұрған басшымен бағалау парағына қол 

қойылғаннан кейін Кадрлар басқармасы 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның 
қарауына ұсынады.

4-тарау. Құзыреттерді бағалау тəртібі
25. Құзыреттерді бағалау шетелдегі мекемедегі тікелей басшымен жүргізіледі жəне 

оның нəтижесі бойынша осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
бағалау парағы толтырылады.

26. Бағалау парағын толтыру барысында əр құзырет бойынша «Б» корпусы 
мемлекеттік лауазымдар санаттары үшін осы Əдістеменің 4-қосымшасымен көзделген 
мінез-құлық индикторларының жиынтығын басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойын-
ша мінез-құлық индикаторларының саны 10-нан аспайды.

27. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау кезеңінде оның қызметінде көрінген 
мінез-құлық индикторларының санымен келесі тəртіпте анықталады:

1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен көзделген мінез-құлық 
индикторларының 3/4 немесе одан көбі байқалған жағдайда «күтілген нəтижеге 
сəйкес» бағасы қойылады.

2) қызметшінің қызметі нақты құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының 
3/4-нен кеміне сəйкес келмесе, бағаланатын құзырет бойынша «күтілген нəтижеге 
сəйкес емес» бағасы қойылады.

28. Шетелдегі мекемедегі тікелей басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан 
кейін Кадрлар басқармасы 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына 
ұсынады.

5-тарау. Бағалау нəтижелерін Комиссиямен қарау жəне бағалау нəтижесіне 
шағымдану

29. Кадрлар басқармасы Комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу 
кестесін қалыптастырады жəне бағалауды өткізуге дейін жеті жұмыс күні аралығында 
бағалауды жүргізетін тұлғаларды бағалау жүргізу туралы хабарлайды.

30. Комиссияның отырысы оның құрамының кем дегенде үштен екісі қатысқан 
жағдайда өкілетті болып есептеледі.

31. Комиссияның төрағасын не мүшесін алмастыру комиссияны құру туралы бұй-
рыққа өзгертулер енгізу арқылы уəкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

32. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
33. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқын-

далады. Дауыс саны тең болған жағдайда, бағалау жөніндегі комиссия төраға сының 
дауысы шешуші болып табылады.

34. Комиссияның хатшысы Кадрлар басқармасының қызметшісі болып табылады. 
Комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

35. Кадрлар басқармасы Комиссия төрағасымен келісілген мерзімдерге Комиссия 
отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.

36. Кадрлар басқармасы Комиссияның отырысына келесі құжаттарды ұсынады:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) осы Əдістеменің 5-қосымшасына сəйкес Комиссия отырысының хаттамасының 

жобасын.
37. Комиссия бағалау нəтижелерін қарайды да келесі шешімдердің біреуін 

қабылдайды:
1) бағалау нəтижелерін бекіту;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарау.
38. Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылданған жағдайда 

Комиссия бағалау нəтижесін түзетіп, оны хаттаманың «Бағалау нəтижелері комисси-
ямен түзетілуі (бар болған жағдайда)» графасында көрсетіледі.

39. Бағалаудың нəтижелері Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрімен 
бекітіледі жəне осы Əдістеменің 5-қосымшасына сəйкес нысан бойынша тиісті хат-
тамасында тіркеледі.

40. Кадрлар басқармасы бағалау нəтижелерін ол аяқталған күні шетелдегі ме-
кемеге жолдайды, одан кейін шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге 
уəкілетті тұлғасы «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен екі жұмыс күні 
ішінде таныстырады.

41. «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша 
түрде жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлғасы мен шетелдегі 
мекеменің басқа екі қызметшісімен қол қойылған акт толтырылады.

42. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның 
қызметтік тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда шетелдегі мекеменің 
кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлғасымен «Б» корпусы қызметшісіне 
бағалау нəтижесін ведомстволық пошта (mfa.kz) арқылы жолданады жəне Кадрлар 
басқармасына хабарланады.

43. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне шағымдануы мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уəкілетті органда шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
жүзеге асырылады. Шағымдарды қарау қорытындысы бойынша мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уəкілетті орган келесі шешімдердің біреуін қабылдайды:

1) Министрлікке Комиссия шешімін жойып, «Б» корпусы қызметшісінің бағалау 
нəтижесін қайта қарау бойынша ұсыныс беру;

2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижесін қайта қараусыз қалдыру.
44. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нəтижелеріне сот тəртібінде шағымдануға 

құқылы.

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

1-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы __________________________

(тегі, аты-жөнінің бірінші əріптері)
күні _______________________

қолы _______________________

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары
__________________________________жыл

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
 _________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________
Қызметшінің шетелдегі мекеменің атауы:  ______________________

№
Нысаналы 
мақсатты 

индикаторлардың 
атауы

Саяси мемлекеттік 
қызметшінің немесе 
мемлекеттік жоспар-

лау жүйесінің құжатынан 
түйінделеді (шетелдегі 
мекеменің бағаланатын 

жылға арналған жоспарына) Өл
ш

ем
 б

ір
лі

гі

Ж
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рл
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 м
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е*

1.
2.
3.
4.
5.

* Нысаналы мақсатты индикатор қол жеткізуден күтілетін оң өзгерістер
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

2-қосымша

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы __________________________

(тегі, аты-жөнінің бірінші əріптері)
күні _______________________

қолы _______________________

Нысан
НМИ бойынша бағалау парағы

____________________________________________________
(Тегі, аты-жөні, бағаланатын тұлғаның лауазымы)

(бағаланатын кезең)

№
Нысаналы мақсатты 

индикаторлардың 
атауы

Өлшем
бірлігі

Жоспарлы 
мəні

Нақты 
мəні

Көрсеткішке қол 
жетті/көрсеткішке қол 

жетпеді

Бағалау нəтижесі ______________________________________________
  (қанағаттанарлықсыз, қанағаттанарлық, тиімді, өте жақсы)

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

3-қосымша

Нысан
Құзыреттер бойынша бағалау парағы _________________ жыл

(бағаланатын жыл)
Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
_______________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _______________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
_______________________________________________________________

№ Құзыреттер атауы

Бағалау нəтижелері 
(күтілетін нəтижеге 

сəйкес/күтілетін 
нəтижеге сəйкес 

емес)

Қызметшіде байқамаған 
мінез-құлық индикатор 

атауы (күтілетін нəтижеге 
сəйкес емес бағасын алған 

жағдайда)
1 Қызметті басқару
2  Ынтымақтастық 
3 Шешім қабылдау
4  Жеделділік 
5  Өздігінен даму 

6 Қызметті тұтынушыға 
бағдарлану *

7
Қызметті 
тұтынушыларды хабар-
ландыру *

8  Адалдық 
9  Жауапкершілік 

10  Бастамашылдық 
11  Стресске орнықтылық 

*Лауазымдық міндеттеріне мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жатпайтын 
«Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері «Қызметті тұтынушыға бағдарлану» жəне 
«Қызметті тұтынушыларды хабарландыру” құзыреттері бойынша бағаланбайды. 
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Нысан
Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары

Құзы-
рет-
тер 
ата-
уы

Мемлекеттік əкімшілік
лауазымдар санаты Тиімді мінез-құлық индикаторлары Тиімсіз мінез-құлық индикаторлары

ҚЫ
ЗМ

ЕТ
ТІ

К 
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СҚ
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У

C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Стратегиялық бағыттарға сəйкес нақты 
міндеттер қояды жəне тапсырмалар береді;
•  Бөлімшенің берілген міндеттерді сапа-
лы жəне уақтылы орындауына ұжымды 
бағыттайды жəне жағдай жасайды; 
• Бөлімше жұмысын басымдылығына қарай 
тиімді ұйымдастырады; 

• Стратегиялық бағыттарға сəйкес нақты 
міндеттер қоя алмайды жəне тапсырмалар 
бере алмайды; 
• Берілген міндеттерді сапалы жəне уақтылы 
орындауына ұжымды бағыттамайды жəне 
жағдай жасамайды;
• Бөлімше жұмысын басымдылығына мəн 
бермей тиімсіз ұйымдастырады

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың бас-
шысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (*шетелдегі мекеменің бухгалтері, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Басымдылығына қарай тапсырмаларды 
маңыздылығы ретімен қояды;
• Басшылыққа сапалы құжаттар дайындай-
ды жəне енгізеді;
• Өлшеулі уақыт жағдайында жұмыс жа-
сай алады; 
• Белгіленген мерзімдерді сақтайды

• Тапсырмаларды жүйесіз орындайды; 
• Сапасыз құжаттар əзірлейді;
• Жедел жұмыс жасамайды;
• Белгіленген мерзімдерді сақтамайды
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Өз құзыреті шегінде қызметкерлерді 
мемлекеттік органдармен жəне ұйымдармен 
тиімді қарым-қатынасқа бағдарлайды;
• Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін 
əрбір қызметкердің əлеуетін пайдаланады; 
• Басқа бөлімшелермен бірлесіп жоспарды 
жүзеге асырады жəне ортақ нəтижеге қол 
жеткізеді

• Өз құзыреті шегінде қызметкерлерді 
мемлекеттік органдармен жəне ұйымдармен 
тиімді қарым-қатынасқа бағдарламайды; 
• Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін кейбір 
қызметкерлердің əлеуетін пайдаланады; 
• Басқа бөлімшелермен бірлесіп жоспарды 
жүзеге асыра алмайды жəне ортақ нəтижеге 
қол жеткізбейді

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (*шетелдегі мекеменің 
бухгалтері, шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің 
референті)

• Ұжымның жұмысына үлесін қосады жəне 
қажет болған жағдайда түсіндірме үшін аса 
тəжірибелі əріптестеріне жүгінеді; 
• Мемлекеттік органдар мен ұжымдардың 
өкілдерімен жəне əріптестерімен қарым-
қатынасты дамытады; 
• Талдау барысында пікір алмасады жəне 
талқылау нəтижесін ескере отырып, тапсыр-
маларды орындайды

• Жұмыста тұйықтық ұстанымын білдіреді 
жəне түсіндірме үшін аса тəжірибелі 
əріптестеріне жүгінбейді; 
• Əртүрлі мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың өкілдерімен жəне 
əріптестерімен өзара əрекеттеспейді; 
• Əріптестерімен мəселелерді талқыламайды
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Міндеттерді дұрыс бөле алады; 
• Шешім қабылдау барысында мүмкін бола-
тын қауіптер туралы хабарлайды; 
• Шешім қабылдау барысында 
альтернативті ұсыныс жасайды; 
• Тиімді жəне жүйелі шешім қабылдайды; 
• Жеке тəжірибесіне, басқа да маңызды 
болып табылатын мəліметтерге негізделген 
шешім қабылдайды

• Бөлімшеде міндеттерді дұрыс бөле ал-
майды;
• Орын алуы мүмкін қауіптер туралы хабар-
ламайды;
• Шешім қабылдау барысында альтернативті 
ұсыныс жасамайды; 
• Тиімсіз жəне жүйесіз шешім қабылдайды; 
• Шешім қабылдау барысында тек өзінің жеке 
тəжірибесіне жəне көзқарасына сенеді. 

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің бухгалтері, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Қажетті мəліметтерді таба алады; 
• Мүмкін болатын қауіптерді ескере оты-
рып, мəселелерді шешудің бірнеше жолын 
ұсынады; 
• Өзінің пікірін негіздей алады

• Қажетті мəліметтерді таба алмайды; 
• Мүмкін болатын қауіптерді ескермейді не-
месе мəселелерді шешудің альтернатива-
сын ұсынбайды; 
• Негізсіз пікір білдіреді
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Стратегиялық мақсаттар мен 
басымдылықтарды ескеріп, нақты міндеттер 
қоя алады; 
• Қызмет көрсетудің тиімді əдістерін біледі;
• Көрсетілетін қызметтердің қолжетімділілігін 
қамтамасыз етеді;
• Қызмет тұтынушылардың 
қанағаттанушылығына талдау жүргізеді 
жəне қызмет көрсетуді жетілдірудің жолда-
рын қарастырады

• Стратегиялық мақсаттар мен 
басымдылықтарды ескермей, анық емес 
міндеттер қоя алады; 
• Қызмет көрсетудің əдістері туралы шала-
шарпы біледі; 
• Көрсетілетін қызметтердің қолжетімділілігін 
қамтамасыз етпейді; 
• Көрсетілетін қызмет бойынша 
тұтынушылардың қанағаттанушылығына 
талдау жүргізбейді жəне қызмет көрсетуді 
жетілдірудің жолдарын қарастырмайды

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың бас-
шысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің 
бухгалтері, шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің 
референті)

• Сыпайы жəне тілектестікпен қызмет 
көрсетеді; 
• Қызмет көрсетуге қанағаттанушылық 
деңгейін талдайды жəне оларды 
жетілдірудің жөнінде ұсыныстар енгізеді; 
• Қызмет көрсету сапасын жақсарту бойын-
ша ұсыныс енгізеді

• Қызмет алушыға дөрекілік жəне 
немқұрайлылық білдіреді;
• Тұтынушының сұрақтары мен мəселелеріне 
мəн бермейді;
• Қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша 
белсенділік танытпайды 
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Ұжымға қызмет алушы тұтынушылар 
арасында көрсетілетін қызметтер туралы 
ақпараттарды жеткізу қажеттілігі туралы 
үнемі түсіндіреді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы 
ақпараттандырудың тиімді тəсілін 
құрастырады

• Ұжымға қызмет алушы тұтынушылар 
арасында көрсетілетін қызметтер туралы 
ақпараттарды жеткізу қажеттілігі туралы 
түсіндіру жұмыстарын жүргізбейді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы 
ақпараттандырудың тиімсіз тəсілін 
құрастырады

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің 
бухгалтері, шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің 
референті)

• Қызмет алушыларды ақпараттандырудың 
тиімді тəсілдерін қолданады;
• Тұтынушыға ақпаратты қолжетімді ауызша 
жəне жазбаша түрде жеткізеді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты 
уақтылы қабылдай жəне жібере алады

• Қызмет алушыларды ақпараттандырудың 
тиімсіз тəсілдерін қолданады;
• Тұтынушыға ақпаратты ауызша жəне жаз-
баша түрде жеткізбейді немесе түсініксіз 
жеткізеді;
• Көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты 
уақтылы қабылдай жəне жібере алмайды

Ж
ЕД

ЕЛ
ДІ

ЛІ
К

C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Ұжымға жаңа басымдықтарды уақытылы 
жеткізеді;
• Өзгерістерді уақтылы елеу үшін тиімді ша-
ралар қабылдайды; 
• Бөлімшені тиімді басқарады жəне ішкі 
жəне сыртқы өзгерістер кезінде нəтижеге 
қол жеткізеді; 
• Жұмыстың жаңа бағыттарын қолдану 
бойынша ұсыныстарын талдайды жəне 
басшылыққа енгізеді

• Ұжымға жаңа басымдықтарды жеткізбейді 
немесе мерзімнен кеш жеткізеді;
• Өзгерістерді уақтылы елеу үшін шаралар 
қабылдамайды немесе тиімсіз шаралар 
қабылдайды;
• Бөлімшені тиімсіз басқарады жəне ішкі 
жəне сыртқы өзгерістер кезінде нəтижеге қол 
жеткізбейді;
• Жұмыстың жаңа бағыттарын қолдану 
бойынша ұсыныстарын талдамайды жəне 
басшылыққа енгізбейді

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің бухгалтері, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Жұмысты жақсарту жөнінде ұсыныстар 
енгізеді;
• Оларды енгізудің жаңа бағыттары мен 
əдістерін үйренеді;
• Өзгеріс жағдайларында өзін -өзі 
бақылайды; 
• Өзгеріс жағдайларында тез бейімделеді

• Жұмыстың қолданыстағы рəсімдері мен 
əдістерін ұстанады;
• Жаңа бағыттар мен əдістерді зерттеп олар-
ды енгізбейді;
• Өзгеріс жағдайларында өзін-өзі бақылай 
алмайды;
• Өзгеріс жағдайларында бейімделмейді не-
месе баяу бейімделеді
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Үлгілі қызметкерлерді жоғарылату туралы 
ұсыныстарды қарастырып, енгізеді.
• Қызметкерлерді дамыту бойынша жүйелі 
шараларды қабылдайды;
• Əріптестерімен жинақталған 
тəжірибесімен, білімімен бөліседі, сондай-
ақ, олардың даму деңгейін анықтайды; 
• Өздігінен дамуға ұмтылысын өзінің жеке 
үлгісінде көрсетеді;

• Үлгілі қызметкерлерді анықтамайды жəне 
оларды жоғарылату туралы ұсыныстарды 
қарастырмайды;
• Қызметкерлерді дамыту бойынша жүйелі 
шараларды қабылдамайды немесе жүйесіз 
шараларды қабылдайды;
• Əріптестерімен жинақталған тəжірибесімен, 
білімімен бөліспейді, сондай-ақ, олардың 
даму деңгейін анықтамайды; 
• Өздігінен дамуға ұмтылысын өзінің жеке 
үлгісінде көрсетуге көңіл бөлмейді

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың бас-
шысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің 
бухгалтері, шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің 
референті)

• Жаңа білімдер мен технологияларға 
қызығушылық танытады;
• Өзіндігінен дамуға ұмтылады, жаңа 
ақпараттар мен оны қолданудың əдістерін 
ізденеді; 
• Тəжірибеде тиімділікті арттыратын жаңа 
дағдыларды қолданады

• Жаңа білімдер мен технологияларға 
қызығушылық танытпайды;
• Өзіндігінен дамуға ұмтылмайды, жаңа 
ақпараттар мен оны қолдану əдістерімен 
қызықпайды; 
• Өзінде бар дағдылармен шектеледі

(Соңы 19-бетте) 
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық 
ұйым жанындағы тұрақты өкілдің 
орынбасары, бас консул, шетелдегі 
мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Жұмыскерлермен əдептілік нормалары мен 
стан дарттарының сақталуын қамтамасыз етеді; 
• Ұжымда мемлекеттік қызметтің əдептілік 
нормалары мен стандарттарына берілгендік 
деңгейін дамытады; 
• Басқалардың жетістіктерін мойындайды, 
əріптестерінің намысы мен абыройына 
нұқсан келтіретін олардың жеке жəне кəсіби 
қасиеттерін талқылаудан тартынады;
• Əдептілік нормалардың бұзылғандығын 
елеп ескереді жəне анықтайды; 
• Риясыздық, əділдік, адал ниеттілік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның намысы мен абыройына 
құрмет таныта отырып, бағыныстылары 
үшін əдепті мінез-құлықтың үлгісі болады;
• Өзінің бөлімше жұмысының тəжірибесінде 
ашық тық, шынайылық жəне əділдікке 
бағыт талған əдеп нормалары мен 
құндылықтарды біріктіреді

• Жұмыскерлермен əдептілік нормалары мен 
стандарттарының сақталуын қамтамасыз 
етпейді; 
• Мемлекеттік қызмет жолын ұстаушылық 
əркімнің жеке ісі деп есептейді;
• Басқалардың жетістіктерін мойындамай-
ды, əріптестерінің намысы мен абыройына 
нұқсан келтіретін олардың жеке жəне кəсіби 
қасиеттерін талқылауға жол береді;
• Əдептілік нормалардың бұзылғандығын 
елеп ескермейді;
• Риясыздық, əділдік, адал ниеттілік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның намысы мен абыройына 
құрмет танытпайды; 
• Өзінің бөлімше жұмысының тəжірибесінде 
ашықтық, шынайылық жəне əділдікке 
бағытталған əдеп нормалары мен 
құндылықтарды біріктірмейді

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың бас-
шысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы (*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің 
бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің бухгал те-
рі, шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Белгіленген əдептілік нормалары мен 
стандарттарына сүйенеді; 
• Өзінің жұмысын адал орындайды; 
• Өзін адал, қарапайым, əділ ұстайды, 
басқаларға сыпайылық жəне биязылық 
танытады

• Белгіленген əдептілік нормалары мен стан-
дарттарына сай келмейтін мінез-құлықтар 
танытады; 
• Өзінің жұмысын орындау барысында 
немқұрайлылық білдіреді; 
• Өзін адалсыз, шамданған жəне басқаларға 
дөрекілік жəне менсізбеушілік қасиеттерін 
танытады
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Сынға сабырлықпен қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, кемшіліктерді жою 
жөнінде шаралар қабылдайды

• Сынға сабырсыз қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, кемшіліктерді жою жөнінде 
шаралар қабылдамайды

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы 
(*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің бухгал тері, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Сынға сабырлықпен қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, кемшіліктерді жою 
жөнінде шаралар қабылдайды

• Сынға сабырсыз қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, кемшіліктерді жою жөнінде 
шаралар қабылдамайды
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C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Құрылымдық бөлімшенің қызметін 
ұйымдастыруды жеке жауапкершілігіне 
алады

• Құрылымдық бөлімшенің қызметін 
ұйымдастыру жауапкершілігін басқа лауа-
зымды тұлғаға артады

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы 
(*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің бухгалтері, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Өз ісі мен нəтижелері үшін жауаптылықта 
болады

• Өз ісі мен нəтижелері үшін жауаптылықты 
басқа тұлғаға артады

БА
СТ

АМ
АШ

Ы
ЛД

Ы
Қ

C-1 (сенімді уəкіл, халықаралық ұйым жанындағы тұрақты өкілдің орынба-
сары, бас консул, шетелдегі мекеменің кеңесші – уəкілі)

• Қызмет тиімділігін жоғарылатуға 
бағытталған инновациялық тəсілдер мен 
шешімдер енгізу жөніндегі ұсыныстарды 
түзеді жəне қарастырады

• Қызмет тиімділігін жоғарылатуға 
бағытталған инновациялық тəсілдер мен 
шешімдер енгізу жөніндегі ұсыныстарды 
əзірлемейді жəне қарастырмайды

С-2 (шетелдегі мекеменің кеңесшісі);
C-3 (шетелдегі мекеменің бірінші хатшысы, консул – консулдықтың басшысы);
C-4 (шетелдегі мекеменің екінші хатшысы, бас консулдықтың консулы, 
бас сарапшы 
(*шетелдегі мекеменің бас бухгалтері, шетелдегі мекеменің бас референті);
C-5 (шетелдегі мекеменің үшінші хатшысы, шетелдегі мекеменің атташесі, 
бас консулдықтың вице-консулы, сарапшы (шетелдегі мекеменің бухгалтері, 
шетелдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі, шетелдегі мекеменің референті)

• Ұсыныстар мен бастамаларын енгізеді 
жəне өзінің негізгі міндеттерінен басқа 
қосымша жұмыстарды орындайды

• Ұсыныстар мен бастамаларын енгізбейді 
жəне өзінің негізгі міндеттерінен басқа 
қосымша жұмыстарды орындамайды

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 

Ескертпе: *Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бұйрығымен 
бекітілетін Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің кейбір əкімшілік 
мемлекеттік лауазымдарына олардың қызметінің ерекшеліктерін сипаттайтын арнайы 
қосымша атауларына сəйкес

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 

5-қосымша
Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі

___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші əріптері)

күні _______________________
қолы _______________________

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
____________________________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)
____________________________________________________________________

(бағалау мерзімі жыл) 

Бағалау нəтижелері

№
Қызметшілердің тегі, 

аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда)

Бағалау 
нəтижелері 

туралы 
мəлімет

Бағалау нəтижелері 
комиссиямен 
түзетілуі (бар 

болған жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы: _________________________________________________
Тексерілді:
Комиссияның хатшысы: _______________________ Күні: ____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)
Комиссияның төрағасы: _______________________ Күні: ____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)
Комиссияның мүшесі: ________________________ Күні: _____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
28 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16945 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 24 сәуір            №54            Астана қаласы

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру және туризм 
саласының негізгі көрсеткіштерін есептеу бойынша 

әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыз дағы Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм 
саласының негізгі көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Ұлттық шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика  министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрі
________________ А. Мұхамедиұлы
2018 жылғы 26 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2018 жылғы 24 сəуірдегі № 54 бұйрығымен бекітілді

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 

көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық 
стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) 
сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу кезінде қолданады. 

3. Осы Əдістемеде Заңда, сонымен қатар 2001 жылғы 13 маусымдағы «Қазақстан 
Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
айқындалған мəндердегі ұғымдар жəне келесі негізгі анықтамалар пайдаланылады:

1) аралық тұтыну – есепті кезеңде тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісіне 
шығындар ретінде өндіріс процесінде түрленетін немесе толық тұтынылатын тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтер құны;

2) еңбек өнімділігі – пайдаланылатын ресурстар бірлігіне есептегенде өнім 
шығарылымын сипаттайтын, өндіріс көлемі мен еңбек ресурстары шығындарының 
арақатынасын білдіретін өндіріс тиімділігінің көрсеткіші;

3) ел ішіндегі туризмге қатысты тұтыну – тиісті елдің экономикалық аумағы шегінде 
резиденттер де, бейрезиденттер де болып табылатын келушілердің туристік тұтынуы;

4) жалпы қосылған құн – өндірістік қызметтің соңғы нəтижесін сипаттайды жəне 
берілген өндірістік процестегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді. Салалар 
деңгейінде тауарлар жəне көрсетілген қызметтер шығарылымы жəне аралық тұтыну 
арасындағы айырма ретінде есептеп шығарылады, өндіріс процесінде тұтынылатын 
негізгі капиталдың құнын қамтиды; 

5) келу туризміне қатысты тұтыну – тиісті елдің экономикалық аумағы шегінде бей-
резидент келушілердің туристік тұтынуы;

6) нақты көлем индексі – салыстырмалы кезеңде саладағы өндіріс көлемінің өзгеруін 
сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш. Базистік кезеңде есептелген жəне базистік 
кезеңдегі бағасына белгілі бір құнның ағымдағы кезеңге бөліндісімен есептеледі;

7) ұлттық шоттар жүйесінің тұжырымдамасы бойынша негізгі капиталға салынған 
инвестициялар – негізгі капиталға материалдық жəне материалдық емес салымдар;

8) туризм салаларында құрылатын жалпы қосылған құн – өндіретін жалпы өнімінің 
тұтынушыларға арналғанына не арналғанына қарамастан, жəне олардың өндірістік 
процесінің мамандану дəрежесіне қарамастан туризм саласында жұмыс істейтін барлық 
мекемелер құрайтын жалпы қосылған құнның сомасы;

9) тікелей туризмде құрылатын жалпы қосылған құн – ел ішіндегі туризмге жата-
тын тұтыну серпініне сəйкес тұтынушыларға қызмет көрсетумен тікелей байланысты 
туризм салаларында жəне экономиканың басқа салаларында құрылатын, жалпы 
қосылған құнның бөлігі;

10) туристік шығыстар – тұтыну үшін тауарлар мен қызметтерді, сонымен қатар 
жеке тұтыну немесе сыйлық ретінде пайдалану үшін туристік сапарға дейін жəне сапар 
кезінде сатып алуға жұмсалған ақша қаражаттарының сомасы;

11) шығу туризміне қатысты тұтыну – тиісті елдің экономикалық аумағы шегінен 
тыс жерде резиденттердің туристік тұтынуы;

12) ішкі туризмге қатысты тұтыну – тиісті елдің экономикалық аумағы шегінде ре-
зидент келушілердің туристік тұтынуы.

2-тарау. Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру 
4. Туризмнің қосалқы шоты (бұдан əрі – ТҚШ) жыл сайынғы негізде қалыптас-

тырылатын он кесте түріндегі статистикалық көрсеткіштер жүйесін білдіреді.
5. Кестелер көрсеткіштерін келісу үшін ТҚШ қалыптастыру кезінде туристік өнімдер 

мен туризм саласының жіктелімі пайдаланылады. 
6. Туристік өнімдер жіктеліміне туризмге тəн тұтыну тауарлары жəне туризмге 

қандай да бір қатысы бар өзге де өнімдер кіреді. 
7. Турисік өнімдер жіктелімі осы Əдістемеге 1-қосымшада келтірілген.
8. Туризм саласының жіктеліміне типтік туристік өнімдерді өндірумен байланысты 

экономикалық қызметтің түрлері кіреді. 
9. Туризм саласының жіктелімі осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.
10. Туристік өнімдер мен туризм саласының жіктелімі ТҚШ-ға кіретін келесі он кестені 

қалыптастыруға мүмкіндік береді:
Осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес 1-кесте «Өнімдер жəне келушілердің санат-

тары бойынша бөлінісіндегі келу туризміне қатысты тұтыну» (бұдан əрі – 1-кесте);
Осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес 2-кесте «Өнімдер жəне келушілердің санат-

тары жəне сапарлар түрлері бойынша бөлінісіндегі ішкі туризмге қатысты тұтыну» 
(бұдан əрі – 2-кесте);

Осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес 3-кесте «Өнімдер жəне келушілердің санат-
тары бойынша бөлінісіндегі шығу туризміне қатысты тұтыну» (бұдан əрі – 3-кесте);

Осы Əдістемеге 6-қосымшаға сəйкес 4-кесте «Өнімдер бойынша бөлінісіндегі ел 
ішіндегі туризмге қатысты тұтыну» (бұдан əрі – 4-кесте);

Осы Əдістемеге 7-қосымшаға сəйкес 5-кесте «Туризм салаларындағы жəне басқа 
салалардағы өндіріс шоттары» (бұдан əрі – 5-кесте);

Осы Əдістемеге 8-қосымшаға сəйкес 6-кесте «Ел ішіндегі туризмге қатысты ішкі 
ұсыныс пен тұтынудың жалпы көлемі» (бұдан əрі – 6-кесте);

Осы Əдістемеге 9-қосымшаға сəйкес 7-кесте «Туризм салаларындағы жұмыспен 
қамту» (бұдан əрі – 7-кесте);

Осы Əдістемеге 10-қосымшаға сəйкес 8-кесте «Туризм салаларындағы негізгі 
капиталдың жалпы жинақталуы» (бұдан əрі – 8-кесте);

Осы Əдістемеге 11-қосымшаға сəйкес 9-кесте «Өнімдер жəне мемлекеттік басқару 
органдарының деңгейлері бөлінісіндегі ұжымдық туристік тұтыну» (бұдан əрі – 9-кесте);

Осы Əдістемеге 12-қосымшаға сəйкес 10-кесте «Ақшалай емес көрсеткіштер» 
(бұдан əрі – 10-кесте).

11. 1, 2, 3 - кестелер туристік тұтынуды туризм, туристік өнімдер түрлері жəне 
келушілер санаты бойынша құндық мəнде сипаттайды. 1-кестеде кіру туризмі, 2-ке-
стеде ішкі туризм, ал 3-кестеде шығу туризмі қарастырылады. Туристік шығындардың 
көлемі мен құрылымы туристер жəне экскурсанттар үшін жеке-жеке анықталады. 

12. 1-кестедегі келу туризміне қатысты тұтынуды есептеу үшін жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулар негізінде алынған бейрезидент келушілер шығыстарының 
құрылымына сəйкес туристік өнімдер бойынша бөлінетін қызметтер экспортындағы са-
парлар жəне көліктік көрсетілетін қызметтер туралы əкімшілік деректер пайдаланылады.

13. 2-кестедегі ішкі туризмге қатысты тұтынуды есептеу үшін ішкі туристік сапар-
ларды жүзеге асыруға резидент келушілердің туристік шығыстары, сондай-ақ кетер 
алдындағы ел ішінде жүзеге асырылған туристік шығу сапарларына шығыстары 
туралы деректер пайдаланылады. Резидент келушілердің туристік шығыстары 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысандарының 
деректеріне негізделеді.

14. 3-кестедегі шығу туризміне қатысты тұтынуды есептеу үшін қызметтер 
импортындағы сапарлар жəне көліктік көрсетілетін қызметтер туралы əкімшілік де-
ректер пайдаланылады. Алынған əкімшілік деректер жалпымемлекеттік статистикалық 
нысанның негізінде алынған үй шаруашылықтарының Қазақстан Республикасынан тыс 
жердегі сапарларға жұмсаған шығыстарының құрылымына сəйкес туристік өнімдер 
бойынша бөлінеді. 

15. 4-кестеде келу туризмі (1-кесте) жəне ішкі туризммен (2-кесте) байланысты 
шығыстар көрсеткіштерін жəне барлық қосымша компоненттердің, соның ішінде биз-
нес сапарлар жасайтын резидент келушілердің шығыстарын қосу арқылы ел ішіндегі 
туризмге қатысты тұтыну сияқты негізгі агрегатталған көрсеткішке баға беріледі. 

16. ҰШЖ «Ресурстар-Пайдалану» кестесінің деректері 5 жəне 6-кестелерді 
құрастыру үшін негіз болып табылады.

17. 5-кестеде туризм салаларының жəне Қазақстан Республикасының басқа 
экономикалық салаларындағы өндіріс шоты көрсетілген. Туризм салаларының 
шығарылымы өнімдердің түрлері бойынша бөліністе ұсынылған жəне базистік 
бағаларда бағаланады. Аралық тұтыну сатып алушының бағасында бағаланады. Екі 
шаманың арасындағы айырмашылық базистік бағалардағы жалпы қосылған құн (бұдан 
əрі – ЖҚҚ) деп аталады жəне тұтас əрбір туризмнің саласына қатысы бар. 

18. ЖҚҚ 5-кестедегі жалдамалы қызметкерлердің еңбекақысын төлеу, өнімдерге 
берілген субсидияларды шегергендегі басқа да салықтар жəне жалпы аралас табыс 
жолдарының сомасына тең. Туризмнің барлық салаларының ЖҚҚ жиыны (5.13-баған) 
Туризм салаларында құрылатын жалпы қосылған құн (бұдан əрі – ТСЖҚҚ) көрсеткішіне 
теңеседі. 

19. 6-кестеде 4-кестеден ел ішіндегі туризмге қатысты тұтыну мен сатып алушылар 
бағасындағы ішкі ұсыныс салғастырылады. Ішкі ұсыныстың жалпы көлемі 5-кестедегі 
туризм салаларының ішкі шығарылымы мен импорт, өндірілген жəне импортталған 
өнімдерге субсидияларды шегергенде таза салықтар жəне сауда мен көліктік үстеме 
бағалар сияқты қосымша көрсеткіштердің сомасы арқылы шығарылады.

20. Туризмнің үлесі (пайызбен) 4-кестедегі ел ішіндегі туризмге қатысты тұтынудың 
ішкі ұсынысқа (6.4-баған) қатынасы арқылы анықталады. Туризмнің үлесі ұсыныстың 
əрбір  жеке элементі шегіндегі ел ішіндегі туризмге жататын тұтыну үлесін білдіреді. 
Туризмнің үлесі Тікелей туризмде құрылатын жалпы қосылған құнның (бұдан əрі – 
ТТЖҚҚ) агрегатталған көрсеткішін бағалауда қолданылады.

21. Туризм саласының əрбір өнімі бойынша ел ішіндегі туризмге қатысты тұтынудың 
үлесі туризмнің үлесін пайдаланумен жеке негізде анықталады.

22. Əрбір жекелеген сала үшін əрбір өнімге сəйкес келетін туризм үлесінің сома-
сы ретінде оның түпкілікті өнімі (құндық мəндегі) шығарылымның көлеміндегі туризм 
үлесі айқындалады. Туризмнің үлесі аралық тұтыну компонентіне де, қосылған құнға 
да қатысты пайдаланылады.

23. Əрбір жекелеген сала үшін ел ішіндегі туризмге жататын жалпы тұтынуға 
өзі шығаратын түпкілікті өнім үлесіне сəйкес келетін жалпы қосылған құн (базистік 
бағаларда) белгіленеді жəне бұл шамалар туризм салаларымен қатар экономиканың 
басқа да салалары бойынша жинақталады. Барлық салалар бойынша жалпы қосылған 
құнның барлық бөліктерін жинақтау нəтижесінде ТТЖҚҚ-ға теңеседі. 

24. ТҚШ шеңберінде ТТЖҚҚ келушілердің тұтынуымен байланысты туризм сала-
ларымен жəне басқа салалармен құрылатын қосылған құнның бөлігі ғана көрсетеді.

25. 7-кесте туризм салаларындағы халықты жұмыспен қамтудың сандық 
бағалауын көрсетеді: жұмыспен қамтылған халық саны, жұмыс істеген сағаттар саны, 
халықтың толық жұмыспен қамтылу баламасында жұмыспен қамтылған халық саны. 
Жұмыспен қамтылу бойынша деректер жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысандары негізінде жынысы жəне жұмыспен қамтылу мəртебесі 
бөлінісінде экономикалық қызмет түрелері бойынша қалыптастырылады.

26. 8-кестеде туризм салаларындағы жəне экономиканың басқа салаларындағы 
негізгі капиталдың жалпы жинақталуы (бұдан əрі – НКЖЖ) анықталады. Негізгі 
қорларды сатып алу (шегеру) жəне негізгі капиталға салынған инвестициялар бойын-
ша жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысандары НКЖЖ-ны 
бағалау үшін дереккөз болып табылады. 

27. 9-кесте ұжымдық туристік тұтынуды сипаттайды жəне келушілердің бірге 
тұтынуы үшін мемлекеттік басқару органдарының əр түрлі деңгейлерімен ұсынылатын 
нарықтық емес қызметтерінің құнын көрсетеді. 9-кестені құруда көрсетілетін қызмет 
түрлері жəне басқару деңгейі бойынша ұжымдық туристік тұтыну шығыстары туралы 
əкімшілік дереккөздердің деректері пайдаланылады.

28. 10-кестеде туризм түрлері, келушілер санаты жəне тұрақтау ұзақтығы мен 
ел аумағына кіру үшін бейрезидент келушілер пайдаланатын көлік түрлері бойын-
ша бөлінісіндегі сапарлар саны туралы ақшалай емес көрсеткіштер ұсынылған. 
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың қорытындылары жəне статистикалық 
бизнес-тіркелім ақпараттың дереккөзі болып табылады.

3- тарау. Туризм саласының негізі көрсеткіштерін есептеу 
29. ТҚШ шеңберінде жыл сайынғы негізде агрегатталған көрсеткіштер: ел ішіндегі 

туризмге қатысты тұтыну, ТСЖҚҚ, ТСЖҚҚ нақты көлем индексі (бұдан əрі – НКИ), ту-
ризм саласындағы еңбек өнімділігінің индексі, ТТЖҚҚ, ТТЖҚҚ НКИ қалыптастырылады.

30. Тоқсандық негізде тұтас республика жəне өңірлер бөлінісінде туризм саласы 
бойынша келесі негізгі көрсеткіштер саналады:

туризм саласының ЖҚҚ;
туризм саласының ЖҚҚ НКИ-і;
туризм саласының еңбек өнімділігі;
туризм саласының еңбек өнімділігінің индексі;
туризм саласының негізгі капиталына салынған инвестициялар;
туризм саласының негізгі капиталына салынған инвестицияларының НКИ-і;
туризм саласында жұмыспен қамтылған халық саны.
31. Туризм саласының ЖҚҚ туристік өнімдерді өндірумен байланысты экономикалық 

қызмет түрлерінің ЖҚҚ-ның сомасы болып табылады.Туризм саласының ЖҚҚ бағалау 
тұрақты бағаларда туризм саласына жататын экономикалық қызмет түрлерін дефля-
торлау жəне экстраполяциялау əдісімен жүзеге асырылады.

32. Дефляторлау əдісі ағымдағы кезеңдегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
құнын базистік кезеңдегі бағамен салыстырғанда осы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерге ағымдағы кезеңдегі баға өзгерісін сипаттайтын индекске бөлуден тұрады. 
Қайта бағалау рəсімі жалпы алғанда мынадай үлгіде сипатталған:

 
мұндағы: 

– базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезеңдегі тауарлар (көрсетілетін 
қызметтер) құны;

 - ағымдағы кезеңдегі тауарлар (көрсетілетін қызметтер) көлемі;

 – ағымдағы жəне базистік кезеңдегі бағалар;
 – ағымдағы кезеңдегі ағымдағы бағамен тауарлар (көрсетілетін қызметтер) 

құны;

– базистік кезеңмен салыстырғандағы ағымдағы кезеңдегі бағалар индексі.
33. Экстраполяциялау əдісі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің базистік 

кезеңдегі құнын ағымдағы кезеңде базистік кезеңмен салыстырғанда тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің осы жиынтығының нақты көлемінің өзгерісін көрсететін 
индекске көбейтуден тұрады. Рəсім жалпы алғанда мынадай үлгіде сипатталған:

   
мұндағы: 

– базистік кезеңдегі тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) құны;
 – базистік кезеңдегі тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) көлемі;

– ағымдағы кезеңдегі тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) базисті 
кезеңмен салыстырғандағы нақты көлем индексі.

34. Туризм саласының ЖҚҚ НКИ-і туризм саласының есепті кезеңдегі ЖҚҚ құнының 
базистік кезеңнің бағасымен бағаланған, базистік кезеңдегі оның құнына қатынасымен 
есептеледі: 

 
мұндағы:

– туризм саласының нақты көлем индексі;

базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезеңдегі туризм саласының құны;
базистік кезеңдегі туризм саласының құны.

35. Еңбек өнімділігі өндірістің басқа факторларымен еңбектің қаншалықты тиімді 
біріктірілгенін, бір жұмысшыға есептелгендегі қанша басқа ингредиенттердің қолда 
бар екендігін жəне жүзеге асырылған жүзеге асырылмаған техникалық прогресс 
қаншалықты тез көрініс табатындығын сипаттайды. Еңбек өнімділігі (мың теңге/адам) 
келесі формула бойынша есептеледі:

 
 

мұндағы:

jP  – еңбек өнімділігі, мың теңге/адам;
GVA – туризм саласының ЖҚҚ, мың теңге;
Е – туризм саласындағы жұмыспен қамтылған халық саны, адам.
Жұмыспен қамтылған халық санына жалдамалы жұмыскерлер мен өзін- өзі 

жұмыспен қамтыған жұмыскерлер енгізілген.
36. Еңбек өнімділігінің индексін есептеу үшін келесі формула пайдаланылады:

 

 мұндағы:
 – туризм саласындағы еңбек өнімділігінің индексі, %;

 – есепті кезеңдегі туризм саласы бойынша ЖҚҚ нақты көлемінің индексі (%);
 – есепті кезеңдегі туризм саласындағы жұмыспен қамтылған халық саны, адам;

 – өткен жылдың тиісті кезеңіндегі туризм саласындағы жұмыспен қамтылған 
халық саны, адам.

37. Туризм саласының негізгі капиталына салынған инвестициялар инвестициялық 
қызметті жүзеге асыратын респонденттерге жалпымемлекеттік байқаудың алғашқы 
деректері негізінде қалыптасады.

38. Туризмді дамытумен байланысты инвестицияларға арнайы туристік негізгі 
қорлар, туризм саласы кəсіпорынының арнайы туристік санатқа байланысты емес 
негізгі қорларға инвестициясы жəне туризммен байланысты инфрақұрылымға ин-
вестиция кіреді.

39. Инвестициялық қызметтің географиялық ауқымы инвестициялық қызметті жүзеге 
асыратын шаруашылық субъектілерін тіркеу орнына қарамастан инвестициялық салым 
есебінің оның нақты жүзеге асыру орны бойынша қарастырылады. 

40. Салым бағытын (негізгі қорларды түпкілікті пайдалану) көрсететін пайдалану 
бағыты бойынша инвестициялар деректерді қалыптастыру кезінде ескеріледі. 

41. Туризм саласының негізгі капиталына салынған инвестицияларды топтастыру 
экономикалық қызмет түрлеріне сəйкес пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға 
салынған инвестиялардың көлемдерін агрегаттау арқылы қалыптастырылады.

42. Туризм саласының негізгі капиталына салынған инвестициялардың НКИ-ін 
есептеу тиісті баға индекстерін (актив түрлері бойынша) пайдалана отырып есепті 
кезеңге деректерді дефляторлау əдісін қолдануға негізделеді. 

43. Туризм саласында жұмыспен қамтылған халық санын есептеу үшін жұмыс орын-
дары мен жұмыспен өтелген сағаттар саны бойынша екі негізгі топтама құрастырылады: 
біріншісі – жынысына сəйкес жұмыспен қамтылғандар бөлінісінде жəне екіншісі – 
жұмыспен қамтылу жіктелімінің оңайлатылған қағидаттарына сəйкес, жұмыс күшінің 
жалпы құрамынан тек жалдамалы қызметкерлер бөліп алынады. 

44. Туризм саласында жұмыспен қамтылған халық саны ақпаратын жинау жынысы, 
жұмыспен қамтылу мəртебесі жəне экономикалық қызмет түрлері бойынша халыққа 
іріктемелі зерттеу жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 1-қосымша 

Туристік өнімдер жіктелімі
A. Тұтыну өнімдері:

 A.1. Типтік туристік өнімдер
A.1.1. Туристік шығыстарды халықаралық салғастыру мақсаты үшін негізгі 
өнімдер болып табылатын халықаралық деңгейде салғастырылатын типтік 
туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарының көрсетілетін қызметтері 
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің көрсетілетін қызметтері 
4. Жолаушылардың жол көлігінің көрсетілетін қызметтері 
5. Жолаушылардың су көлігінің көрсетілетін қызметтері 
6. Жолаушылардың əуе көлігінің көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру көрсетілетін қызметтері 
8. Туристік агенттіктер жəне брондау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық көрсетілетін қызметтер
 A.1.2. Нақты елге тəн типтік туристік өнімдер
11. Нақты ел үшін типтік туристік тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік туристік көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге тұтыну өнімдері екі кіші категорияға бөлінеді, олардың əрқайсысын 
ел өзі анықтайды жəне тиісінше сол немесе басқа елге тəн болып табылады:
A.2.i. Аралас туристік өнімдер
A.2.ii. Туризммен байланысты емес тұтыну өнімдері

B. Тұтынуға жатпайтын өнімдер
B.1. Белгілі бір құны бар тауарлар (суреттер, өнер туындылары, құндылықтар)
B.2. Туризм салаларындағы негiзгi капиталдың жалпы қорлануымен 
жəне туристік ұжымдық тұтынумен байланысты өнімдер кіретін өзге де 
тұтынылмайтын өнімдер.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 2-қосымша

Туризм саласының жіктелімі
№ Туризм саласы Код Қызмет түрлері

Ха
лы

қа
ра

лы
қ д

ең
ге

йд
е 

са
лғ

ас
ты

ры
ла

ты
н

1 Келушілерді орна-
ластыру 55 1. Тұруды ұйымдастыру бойынша 

көрсетілетін қызметтер

2 Қоғамдық 
тамақтандыру 56 2. Тамақ өнімдері мен сусындар ұсыну бой-

ынша көрсетілетін қызметтер

3 Жолаушылардың 
теміржол көлігі 49.1 3. Жолаушылардың темір жол көлігі, 

қалааралық

4 Жолаушылардың 
жол көлігі 49.3 4 . Өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі

5 Жолаушылардың 
су көлігі

50.1
50.3

5. Теңізде жəне жағалау суларында жүретін 
жолаушылар көлігі
6. Жолаушылардың өзен көлігі

6 Жолаушылардың 
əуе көлігі 51.1 7. Жолаушылардың əуе көлігі

7 Көлік жабдығын 
жалға беру

77.11
77.21

8. Автомобильдер мен жеңіл 
автомобильдерді жалға алу жəне жалға 
беру
9. Ойын-сауық жəне спорттық құрал-
саймандарды жалдау жəне жалға алу

8 
Туристік агенттіктер 
жəне брондаумен ай-
налысатын басқа да 
ұйымдардың қызметі

79
10. Туристік операторлардың, туристік 
агенттіктердің жəне туризм саласында 
қызмет көрсететін өзге де ұйымдардың 
қызметі

9 
Мəдениет сала-
сында көрсетілетін 
қызметтермен байла-
нысты қызмет

90
91

11. Шығармашылық, өнер жəне ойын-сауық 
саласындағы қызмет
12. Кітапханалардың, архивтердің, 
музейлердің жəне мəдени қызмет 
көрсететін басқа мекемелердің қызметі

10 
Спорттық жəне рекреа-
циялық көрсетілетін 
қызметтермен байла-
нысты қызмет

92
93

13. Құмар ойындар жəне бəс тігуді 
ұйымдастыру қызметі
14. Спорт, демалыс пен ойын-сауықты 
ұйымдастыру саласындағы қызмет

Туризмнің қосалқы шотын Қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 3-қосымша

1-кесте. Өнімдер жəне келушілердің санаттары бойынша бөлінісіндегі келу 
туризміне қатысты тұтыну

 мың теңге

Өнімдер
Келу туризміне қатысты шығындар

Туристтер Экскурсанттар Келушiлер
(1.1) (1.2) (1.3) =

(1.1) + (1.2)
A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер

х

2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брон-
дау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік 
тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B.1. Белгілі бір құндылығы бар бұйымдар
Барлығы

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 4-қосымша

2-кесте. Өнімдер жəне келушілердің санаттары жəне сапарлар түрлері 
бойынша бөлінісіндегі ішкі туризмге қатысты тұтыну

 мың теңге

Өнімдер

Ішкі туризмге қатысты шығыстар

Ішкі сапарлар Шығу сапар-
лары

Сапарлардың 
барлық түрі
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(2.1) (2.2)

(2.3) 
= 

(2.1) 
+ 

(2.2)

(2.4) (2.5)

(2.6) 
= 

(2.4) 
+ 

(2.5)

(2.7) 
= 

(2.1) 
+ 

2.4)

(2.8) 
= 

(2.2) 
+ 

(2.5)

(2.9) 
= 

(2.3) 
+ 

(2.6)
A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бой-
ынша көрсетілетін қызметтер

х х х

2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол 
көлігінің көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне 
брондау бойынша басқа да 
көрсетілетін қызметтер 
9. Мəдениет саласында 
көрсетілетін қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер

11. Нақты ел үшін типтік туристік 
тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар
Барлығы

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
 

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 5-қосымша

3-кесте. Өнімдер жəне келушілердің санаттары бойынша бөлінісіндегі шығу 
туризміне қатысты тұтыну

 мың теңге

Өнімдер

Шығу туризміне қатысты 
шығыстар

Турист-
тер

Экскур-
сант-
тар

Келу-
шiлер

(1.1) (1.2) (1.3) = 
(1.1) + 
(1.2)

A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша көрсетілетін 
қызметтер

х

2. Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарының 
көрсетілетін қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брондау бойынша басқа 
да көрсетілетін қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық көрсетілетін 
қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік туристік көрсетілетін 
қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B.1. Белгілі бір құндылығы бар бұйымдар
Барлығы

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 6-қосымша

4-кесте. Өнімдер бойынша бөлінісіндегі ел ішіндегі туризмге қатысты тұтыну
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(1.3) (2.9)
(4.1) = 
(1.3) + 
(2.9)

(4.2) (4.3)
(4.4) = 
(4.1) + 
(4.2) + 
(4.3)

A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бой-
ынша көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол 
көлігінің көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне 
брондау бойынша басқа да 
көрсетілетін қызметтер 
9. Мəдениет саласында 
көрсетілетін қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік 
тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар
Барлығы

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 7-қосымша

5-кесте. Туризм салаларындағы жəне басқа салалардағы өндіріс шоттары 

 мың теңге

Өнімдер

Ке
лу

ш
іл

ер
ді

 
ор

на
ла

ст
ы

ру
Қо

ға
мд

ы
қ 

та
ма

қт
ан

ды
ру

Ж
ол

ау
ш

ы
ла

рд
ы

ң 
те

мі
рж

ол
 кө

лі
гі

Ж
ол

ау
ш

ы
ла

рд
ы

ң 
жо

л 
кө

лі
гі

Ж
ол

ау
ш

ы
ла

рд
ы

ң 
су

 
кө

лі
гі

Ж
ол

ау
ш

ы
ла

рд
ы

ң 
əу

е 
кө

лі
гі

Кө
лі

к ж
аб

ды
ғы

н 
жа

лғ
а 

бе
ру

(5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7)
A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойын-
ша көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол 
көлігінің көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брон-
дау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік 
тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B. Тұтынуға қатысты емес өнімдер
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар
B.2. Тұтынуға қатысты емес, өзге 
де өнімдер 
тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі 
(базистiк бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы көлемі 
(сатып алушылардың бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн (базистiк 
бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидияларды 
шегергендегі басқа салықтар
Жалпы аралас табыс

5-кестенің жалғасы 
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(5.8) (5.9) (5.10) (5.11) (5.12) (5.13) (5.14)

(5.15) 
= 

(5.13) 
+ 

(5.14)
A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналасты-
ру бойынша көрсетілетін 
қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының 
көрсетілетін қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол 
көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
4. Жолаушылардың жол 
көлігінің көрсетілетін 
қызметтері

(Соңы 20-бетте) 
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5. Жолаушылардың су 
көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
6. Жолаушылардың əуе 
көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
көрсетілетін қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне 
брондау бойынша басқа да 
көрсетілетін қызметтер 
9. Мəдениет саласында 
көрсетілетін қызметтер
10. Спорттық жəне 
рекреациялық көрсетілетін 
қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік 
туристік тауарлар
12. Нақты ел үшін типтік 
туристік көрсетілетін 
қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B. Тұтынуға қатысты емес 
өнімдер
B.1. Белгілі бір құндылығы 
бар бұйымдар
B.2. Тұтынуға қатысты емес, 
өзге де өнімдер 
тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі 
(базистiк бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы 
көлемі (сатып алушылардың 
бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн 
(базистiк бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидия-
ларды шегергендегі басқа 
салықтар
Жалпы аралас табыс

Ескертпе: *«Басқа салалар» бағаны туризм салаларын қоспағанда экономиканың 
басқа салаларының шығарылымын көрсетеді.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 8-қосымша

6-кесте. Ел ішіндегі туризмге қатысты ішкі ұсыныс пен тұтынудың жалпы 
көлемі
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A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарының 
көрсетілетін қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің көрсетілетін 
қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру көрсетілетін 
қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брондау бойынша 
басқа да көрсетілетін қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық көрсетілетін 
қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік тауарлар x x x x x
12. Нақты ел үшін типтік туристік көрсетілетін 
қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B. Тұтынуға қатысты емес өнімдер
B.1. Белгілі бір құндылығы бар бұйымдар x x x x x
B.2. Тұтынуға қатысты емес, өзге де өнімдер 
тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі (базистiк бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы көлемі (сатып 
алушылардың бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн (базистiк бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидияларды шегергендегі 
басқа салықтар
Жалпы аралас табыс

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
6-кестенің жалғасы
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A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
көрсетілетін қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брон-
дау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік та-
уарлар

x x x x

12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B. Тұтынуға қатысты емес өнімдер
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар

x x x x

B.2. Тұтынуға қатысты емес, өзге де 
өнімдер 
тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі (базистiк 
бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы көлемі 
(сатып алушылардың бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн (базистiк 
бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидияларды 
шегергендегі басқа салықтар
Жалпы аралас табыс

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
6-кестенің жалғасы
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A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері

5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
көрсетілетін қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брон-
дау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік та-
уарлар

x x x x

12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B. Тұтынуға қатысты емес өнімдер
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар

x x x x

B.2. Тұтынуға қатысты емес, өзге де 
өнімдер 
тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі (базистiк 
бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы көлемі 
(сатып алушылардың бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн (базистiк 
бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидияларды 
шегергендегі басқа салықтар
Жалпы аралас табыс

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
6-кестенің жалғасы
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A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер
2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері
3. Жолаушылардың теміржол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері
7. Көлік жабдығын жалға беру 
көрсетілетін қызметтері
8. Туристік агенттіктер жəне брон-
дау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 
9. Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтер
10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер
11. Нақты ел үшін типтік туристік та-
уарлар

x х x

12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер
A.2. Өзге де тұтыну өнімдері
B. Тұтынуға қатысты емес өнімдер
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар

x х x

B.2. Тұтынуға қатысты емес, өзге де 
өнімдер 
тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі (базистiк 
бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы көлемі 
(сатып алушылардың бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн (базистiк 
бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидияларды 
шегергендегі басқа салықтар
Жалпы аралас табыс

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
6-кестенің жалғасы
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A. Тұтыну өнімдері 
A.1 Типтік туристік өнімдер
1. Келушілерді орналастыру бойын-
ша көрсетілетін қызметтер

x x

2. Қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарының көрсетілетін 
қызметтері

x x

3. Жолаушылардың теміржол 
көлігінің көрсетілетін қызметтері

x x

4. Жолаушылардың жол көлігінің 
көрсетілетін қызметтері

x x

5. Жолаушылардың су көлігінің 
көрсетілетін қызметтері

x x

6. Жолаушылардың əуе көлігінің 
көрсетілетін қызметтері

x x

7. Көлік жабдығын жалға беру 
көрсетілетін қызметтері

x x

8. Туристік агенттіктер жəне брон-
дау бойынша басқа да көрсетілетін 
қызметтер 

x x

9. Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтер

x x

10. Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтер

x x

11. Нақты ел үшін типтік туристік 
тауарлар

x x

12. Нақты ел үшін типтік туристік 
көрсетілетін қызметтер

x x

A.2. Өзге де тұтыну өнімдері x x
B. Тұтынуға қатысты емес өнімдер x x
B.1. Белгілі бір құндылығы бар 
бұйымдар

x x

B.2. Тұтынуға қатысты емес, өзге 
де өнімдер 

x x

тауарлар
көрсетілетін қызметтер
I. Жалпы шығарылым көлемі 
(базистiк бағаларда)
II. Аралық тұтынудың жалпы көлемі 
(сатып алушылардың бағаларында)
(I–II). Жалпы қосылған құн (базистiк 
бағаларда)
Жалдамалы қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу
Өнімдерге берілген субсидияларды 
шегергендегі басқа салықтар
Жалпы аралас табыс

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 9-қосымша

7-кесте. Туризм салаларындағы жұмыспен қамту

Туризм салалары
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Жұмыспен 
қамтылған халық 

саны, адам*
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Толық жұмыспен 
қамтылу 

баламасындағы 
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Ба
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1.Келушілерді ор-
наластыру
2.Қоғамдық 
тамақтандыру
3.Жолаушылардың 
теміржол көлігі
4.Жолаушылардың 
жол көлігі
5.Жолаушылардың 
су көлігі
6.Жолаушылардың 
əуе көлігі
7.Көлік жабдығын 
жалға беру
8.Туристік 
агенттіктер жəне 
брондаумен ай-
налысатын басқа 
да ұйымдардың 
қызметі

9.Мəдениет сала-
сында көрсетілетін 
қызметтермен бай-
ланысты қызмет
10. Спорттық жəне 
рекреациялық 
көрсетілетін 
қызметтермен бай-
ланысты қызмет
11.Нақты елге тəн 
типтік туристік тау-
арлар үшін бөлшек 
сауда
12. Нақты елге 
тəн туризмдегі 
қызметтің басқа да 
типтік түрлері

Ескертпе: * Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеудің деректерін пайда-
ланумен бағалау.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 10-қосымша

8-кесте. Туризм салаларындағы негізгі капиталдың жалпы жинақталуы
мың теңге
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(8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6) (8.7) (8.8)
I. Ерекше туристік негізгі активтер
 1. Қонақ үйлер жəне мейрамха-
налар
2.Туризм салаларында 
пайдалануға келетін тұрғын емес 
ғимараттар мен имараттар
3. Туризм мақсатындағы жолаушы-
лар көлігіне арналған жабдықтар
4. Типтік туристік тауарларды 
өндіруге арналған басқа машина-
лар жəне жабдықтар

х х х х х х х х

5. Туризм мақсаттарына пайдала-
нылатын жерлерді абаттандыру

х х х х х х х х

II. Ерекше туристік емес өнімдердің 
басқа да өндірілген активтеріндегі ту-
ризм салаларының инвестициялары
(I + II) Барлығы
Меморандум тармағы:
III. Өзге қаржылық емес активтер 

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.
8-кестенің жалғасы

Өнімдер
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I. Ерекше туристік негізгі активтер
 1. Қонақ үйлер жəне мейрамханалар
2.Туризм салаларында пайдалануға 
келетін тұрғын емес ғимараттар мен 
имараттар
3. Туризм мақсатындағы жолаушы-
лар көлігіне арналған жабдықтар
4. Типтік туристік тауарларды 
өндіруге арналған басқа машиналар 
жəне жабдықтар

х х х х х х х

5. Туризм мақсаттарына пайдаланы-
латын жерлерді абаттандыру

х х х х х х х

II. Ерекше туристік емес өнімдердің 
басқа да өндірілген активтеріндегі ту-
ризм салаларының инвестициялары
(I + II) Барлығы
Меморандум тармағы:
III. Өзге қаржылық емес активтер 

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 11-қосымша

9-кесте. Өнімдер жəне мемлекеттік басқару органдарының деңгейлері 
бөлінісіндегі ұжымдық туристік тұтыну

мың теңге
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Туризм са-
лалары 

бөлінісіндегі 
аралық 
тұтыну

Туризм саласындағы жарнамалық 
көрсетілетін қызметтер

х х

Келушілерге арналған ақпараттық 
көрсетілетін қызметтер

х х

Көтерме жəне бөлшек саудаға, қоғамдық 
тамақтандыру, қонақ үйлер жəне 
мейрамханаларға қатысты мемлекеттік 
əкімшілік көрсетілетін қызметтер

х х

Туризм саласындағы істерге қатысты 
мемлекеттік əкімшілік көрсетілетін қызметтер

х х

Барлығы х х

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

Туризмнің қосалқы шотын қалыптастыру жəне туризм саласының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу бойынша əдістемеге 12-қосымша

10-кесте. Ақшалай емес көрсеткіштер

Туризм түрлері жəне келушілер санаттары бойынша бөлінген сапарлар саны мен 
өткізілген түндердің саны

Келу туризмі Ішкі туризм Шығу туризмі
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Сапарлардың саны
Өткiзiлген түндер саны х х х

Ескертпе: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

Келу туризмі: Көлік түрлері бойынша бөлінісіндегі келу саны мен өткізілген түндер 
саны

Келіп тоқтау саны Өткізілген түндер саны
1. Əуе көлігі
2. Су көлігі
3. Жер көлігі
3.1. темір жол көлігі
3.2. қалааралық экскурсия жəне 
қала автобустары жəне жалпы 
пайдаланымдағы жолдардағы 
басқа көліктер
3.3. көлік құралдарын жалға алу
3.4. жеке көлік
3.5. жер үсті көлігінің басқа түрлері
Барлығы

 Орналастыру орындарының нысандары бөлінісіндегі орналастыру орындары 
бойын ша мекемелер жəне мүмкіндіктер саны

 Келушілерді 
орналастыру 
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Мекемелер саны
Орналастыру орындары (нөмірлер 
саны)
Орналастыру орындары (төсек-
орын саны)
Пайдалану мүмкіндіктері (нөмірлер 
саны)
Пайдаланылған мүмкіндіктер 
(төсек-орын саны)

Жұмыс орындарының орташа саны бойынша жіктелетін туризм салаларындағы 
мекемелер саны

Туризм салалары
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1.Келушілерді орналастыру
2.Қоғамдық тамақтандыру
3.Жолаушылардың теміржол көлігі

4.Жолаушылардың жол көлігі
5.Жолаушылардың су көлігі
6.Жолаушылардың əуе көлігі
7.Көлік жабдығын жалға беру
8.Туристік агенттіктер жəне брон-
даумен айналысатын басқа да 
ұйымдардың қызметі
9.Мəдениет саласында көрсетілетін 
қызметтермен байланысты қызмет
10.Спорттық жəне рекреациялық 
көрсетілетін қызметтермен байла-
нысты қызмет
11.Нақты елгн тəн типтік туристік 
тауарлар үшін бөлшек сауда
12. Нақты елге тəн туризмдегі 
қызметтің басқа да типтік түрлері
Барлығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
10 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16879 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 12 сәуір           №168           Астана қаласы

Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды 
гигиеналық оқыту қағидаларын және Халықтың 

декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту 
бағдарламаларын бекіту және «Жеке медициналық 

кітапшаларды беру, есепке алу және жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің міндеттерін атқарушының 2015 жылғы 
24 ақпандағы №126 бұйрығына өзгеріс пен толықтыру 

енгізу туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 148-бабының 5-тармағына, 
155-бабының 10-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды 

гигиеналық оқыту қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды 

гигиеналық оқыту бағдарламалары бекітілсін.
2. «Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту 

қағидаларын жəне Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту 
бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика минис-
трінің 2015 жылғы 24 маусымдағы № 449 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11714 болып тіркелген, 2015 жылғы 31 шілдедегі 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. «Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу жəне жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 126 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10638 болып тіркелген, 2017 жылғы 18 
мамырдағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс 
пен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке 
алу жəне жүргізу қағидаларында: 

15-тармақ мына редакцияда жазылсын:
«15. «Жыныстық ауруларға медициналық тексеріп-қарау жəне зертханалық 

зерттеудің нəтижесі» деген 6-бөлімге жеке медициналық кітапша иесін зертханалық 
зерттеу нəтижелері жəне медициналық тексеріп-қарауды жүргізген мемлекеттік 
(жеке) медициналық ұйымның тиісті дəрігерінің немесе Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында көрсетілген тəртіпте жəне шарттарда 
жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты 
көрсетіліп, оның қолымен жəне мөрімен бекітілетін қорытындысы енгізіледі.»;

мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын: 
«15-1. Жеке медициналық кітапшаның «Профилактикалық екпелер туралы 

мəліметтер» деген 7-бөліміне жеке медициналық кітапша иесіне жүргізілген екпелері 
туралы мəліметтер енгізіледі.»;

4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорынға ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерді эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік жиырма бір 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
___________________Т. Сүлейменов
2018 жылғы 2 мамыр 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 12 сəуірдегі №168 бұйрығына 1-қосымша

Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 
148-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленген жəне халықтың декреттелген топтарына 
гигиеналық оқытуды жүргізу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылған:
1) декреттелген адамдарды гигиеналық оқыту – халықтың декреттелген топтарын 

инфекциялық аурулардың профилактикасына, объектілерді күтіп ұстауға, пайдалануға 
жəне орналастыруға қойылатын гигиеналық жəне санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптарға, білім алушылардың кəсіптеріне сəйкес жеке жəне қоғамдық гигиенаны 
сақтауға оқыту;

2) декреттелген адамдар емтиханы – айналасындағы адамдарға инфекциялық жəне 
паразиттік аурулар жұқтыру үшін қауіп төндіретін халыққа қызмет көрсету саласында 
жұмыс істейтін қызметкерлердің білімінің жəне біліктілігінің сəйкестік деңгейін айқындау;

3) жеке медициналық кітапша – жұмысқа жіберілу туралы белгі қойылып, міндетті 
медициналық қарап-тексерудің нəтижелері енгізілетін жеке құжат;

4) халықтың декреттелген тобы – халыққа қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін 
жəне айналасындағы адамдарға инфекциялық жəне паразиттік аурулар жұқтыру 
үшін барынша жоғары қауіп төндіретін адамдар (бұдан əрі – декреттелген адамдар);

5) эпидемиялық маңызы бар объектілер – Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының талап-
тары бұзылған кезде өндіретін өнімі жəне (немесе) қызметі халық арасында тамақтан 
уланудың жəне (немесе) инфекциялық, паразиттік аурулардың пайда болуына əкеп 
соғуы жəне (немесе) өнеркəсіптік жəне радиоактивті ластанудан халық денсаулығына 
зиян келтіруі мүмкін объектілер.

2-тарау. Халықтың декреттелген топтарына гигиеналық 
оқытуды жүргізу тəртібі

3. Декреттелген адамдар жұмысқа тұру кезінде бастапқы жəне одан əрі жылына 
бір рет кезеңділікпен гигиеналық оқытылуға жатады.

4. Декреттелген адамдарды гигиеналық оқыту бойынша оқыту өндірістен қол үзіп 
жүргізіледі.

5. Декреттелген адамдарды гигиеналық оқыту бойынша қызметті «гигиена жəне 
эпидемиология» мамандығы бойынша медициналық білімі бар жеке тұлғалар немесе 
заңды тұлғалардың өкілдері жүзеге асырады. 

6. Жеке немесе заңды тұлғалар гигиеналық оқыту бойынша қызметі басталғанға 
дейін «Хабарламалар нысандарын жəне Мемлекеттік органдардың хабарламаларды 
қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге 
асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10194 болып тіркелген) сəйкес халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
аумақтық бөлімшелерін хабардар етеді. 

7. Гигиеналық оқытуға ақы төлеуді декреттелген адамдар өз бетінше не тараптардың 
келісімі бойынша жұмыс беруші жүзеге асырады. 

8. Декреттелген адамдарды гигиеналық оқыту Кодекстің 148-бабының 5-тармағына 
сəйкес халықтың декреттелген топтарын гигиеналық оқыту бағдарламалары бойынша 
жүргізіледі.

9. Гигиеналық оқыту бағдарламасы:
1) білім алушылардың кəсіптеріне байланысты сағат саны 12-ден 18-ге дейін 

теориялық оқытуды;
2) 2 сағат көлемінде емтиханды қамтиды.
10. Оқыту бағдарламалары декреттелген адамдардың кəсіптеріне сəйкес келеді. 

Əртүрлі декреттелген топтарды гигиеналық оқытуды біріктіруге жол берілмейді.
11. Гигиеналық оқытуды жүргізуге арналған оқу үй-жайлары көп функционалды 

ғимараттар немесе өзге мақсаттағы ғимараттар құрамындағы жеке үй-жайларда 
орналастырылады. 

12. Гигиеналық оқытудан өткеннен кейін гигиеналық оқытуды жүргізетін жеке жəне 
заңды тұлғалар бекітетін тестілік сұрақтар түрінде емтихан өткізіледі. 

13. Тестілеу нəтижесі дұрыс жауаптар 80%-дан артқан жағдайда оң деп саналады. 
Емтихан нəтижелері осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес гигиеналық оқытудан өткен 
декреттелген адамдарды есепке алу журналына енгізіледі. 

14. Оң нəтиже болғанда нысаны «Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу 
жəне жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 126 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10638 болып тіркелген) 
бекітілген жеке медициналық кітапшаның 12-бөліміне осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша жеке медициналық кітапшаға гигиеналық оқыту нəтижелерін 
енгізу үшін мөртабан түрінде белгі қойылады. 

15. Қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білімін қайта тексеруді бір айдан 
кешіктірмей белгілейді. 

16. Жеке немесе заңды тұлғалар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшелерінің сұрау салуы бойынша гигиеналық оқыту жөнінде ақпарат ұсынады.

Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды 
гигиеналық оқыту қағидаларына 1-қосымша

Нысан 

Гигиеналық оқытудан өткен декреттелген адамдарды есепке алу журналы 
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Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды 
гигиеналық оқыту қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Жеке медициналық кітапшаға гигиеналық оқыту нəтижелерін енгізу үшін 
мөртабан

Ұйымның атауы, байланыс деректері (орналасқан жері, телефоны)
____________________________________
бағдарламасы бойынша гигиеналық оқытудан өтті жəне емтихан тапсырды
20___ жылғы «___»_________________

Гигиенист-эпидемиолог ________
 (Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы) 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 12 сəуір №168 бұйрығына 2-қосымша

Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту 
бағдарламалары

№ Тақырып атаулары Сағат 
саны

1 2 3
1. Тамақ өнімдерін өндіру, сақтау, өткізу, кəдеге жарату жəне жою процесінде 
олармен жанасатын қызметкерлер, оның ішінде мүкəммалды, жабдықтарды 

санитариялық өндеу жəне жөндеу, сондай-ақ оларды көліктердің барлық 
түрлерінде тасымалдау кезіндегі қызметкерлерге арналған гигиеналық оқыту 

бағдарламасы

(Соңы. Басы 19-бетте) 

(Соңы 21-бетте) 
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1.1.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың негіздері. «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 
144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган бекітетін санитариялық қағидалардың жəне 
гигиеналық нормативтердің талаптарын сақтамағаны үшін 
қызметкерлердің жауапкершілігі. 
Тиімді тамақтану туралы ұғым. 
Тамақ өнімдерін мемлекеттік гигиеналық тіркеу жəне регламенттеу 
туралы ұғым. Тамақ өнімдерін сертификаттау туралы ұғым. Тамақ 
өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын гигиеналық 
талаптар. Тамақ өнімін байыту (фортификациялау) ұғымы. 
Тағамдық жəне биологиялық құндылығын арттыру, сондай-ақ 
олардың адамдағы тапшылыққа негізделген аурулардың алдын 
алу мақсатында тамақ өнімін өндіру жəне қайта өңдеу процесінде 
оған витаминдерді, минералдарды жəне басқа да заттарды енгізу. 

3

1.2.

Инфекциялық аурулар туралы ұғым. Ауру тудыратын микробтар 
жəне олардың адам организміне ену жолдары. Іріңді аурулар. 
Ішек жəне ішек құрт ауруларын қоздырушылар, оларды жұқтыру 
жолдары. 
Бактерия тасымалдаушылық. 
Бактериялық жəне бактериялық емес тамақтан уланулар.
Ішек инфекциялық ауруларының жəне тамақтан уланулардың 
профилактика шаралары. Профилактикалық медициналық қарап-
тексерулер. 
Жеке гигиена қағидалары.
Қызметкерлерді міндетті медициналық қарап-тексеру.

3

1.3.

Қоғамдық тамақтану объектілерінің құрылғысына жəне күтіп-ұстауға 
қойылатын талаптар. 
Сауда жабдықтарын, мүкəммалды, ыдыстарды санитариялық 
өңдеу режимі. 
Қоғамдық тамақтану объектілеріндегі сыни нүктелер. Өндірістік 
бақылау. 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация ұғымдары. 
Кальян тарту, оның адам денсаулығына ықтимал қаупі туралы 
ұғым. 

3

1.4.

Азық-түлік саудасы кəсіпорындарының құрылғысына жəне күтіп-
ұстауға қойылатын талаптар. Тамақ өнімдерін қабылдау, сақтау, 
өткізу жəне тасымалдау тəртібі. 
Тамақ өнімдерінің сапасын жəне қауіпсіздігін растайтын 
құжаттардың тізбесі. 
Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдері жəне сақтау мерзімдері 
туралы ұғым. 
Тамақ өнімдерінің сапасыздығының негізгі белгілері. 
Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау жəне өткізу шарттары. 
Тамақ өнімдерін таңбалауға қойылатын талаптар. 
Қаптамалау материалдары. 

3

1.5. Емтихан 2
1.6. Қорытынды: 14

2. Білім беру объектілеріндегі қызметкерлерге (жалпы орта білім беретін 
мектептердің бастауыш сыныптарының мұғалімдері; балалар мен жасөспірімдер 

тұратын білім жəне тəрбие беру объектілерінің барлық түрлерінің бастауыш 
сыныптарының мұғалімдері, тəрбиешілері мен тəрбиеші көмекшілері; техникалық 

персонал); балалар сауықтыру (жыл бойы, маусымдық) ұйымдарындағы жəне 
шипажай объектілеріндегі қызметкерлерге; əр түрлі жəне үлгідегі мектепке дейінгі 
ұйымдарындағы, балалар үйлеріндегі қызметкерлерге арналған гигиеналық оқыту 

бағдарламасы

2.1.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың негіздері.
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган бекітетін санитариялық 
қағидалардың жəне гигиеналық нормативтердің талаптарын 
сақтамағаны үшін қызметкерлердің жауапкершілігі. 

 Мектепке дейінгі балалар ұйымдары мен балалар үйлерін, 
сауықтыру лагерьлерін күтіп-ұстауға қойылатын талаптар. 
Аумақты, топтық алаңдарды, құмсалғыштарды, спорт жабдықтарын 
күтіп-ұстауға қойылатын талаптар, топтық оқшаулау қағидаттары. 
Топтардың толтырылуы. Температуралық режимді, үй-жайлар мен 
рекреацияларды желдету тəртібін сақтау.
Ағымдағы жəне күрделі тазалау; желдету ережелері; жинау 
мүкəммалына, жуу жəне дезинфекциялау құралдарына қойылатын 
талаптар. 
Төсек орынды ауыстыру, оны сақтау, кір жуу орындарына жеткізу, 
таңбалау. 
Түбектерді жуу, дəретханаларды тазалау ережелері. Топтардағы 
ыдыстарға күтім жасау, оны таңбалау, шүберекті жуу, сақтау, өңдеу 
ережелері. Ойыншықтарға күтім жасау. 
Дезқұралдарды жəне жуу ерітінділерін дайындау. 
Ауызсу тəртібіне қойылатын талаптар. 

3

2.2.

Жалпы білім беру ұйымдарының, барлық түрдегі балалар мен 
жасөспірімдер тұратын білім жəне тəрбие беру объектілерінің үй-
жайларын күтіп-ұстауға қойылатын талаптар. 
Оқушылар мен тəрбиеленушілердің бойы мен жасына сəйкес 
отырғызуға, заттарды саралауға, жиһазбен қамтамасыз етуге 
қойылатын талаптар. 
Температуралық режимді, үй-жайларды жəне демалатын 
орындарды желдету тəртібін сақтау. Ауызсу тəртібін ұйымдастыру. 
Сыныптардың толықтығына қойылатын талаптар. Тұрып оқитын 
білім беру объектілерінің барлық түрінде төсекті ауыстыру, 
оқушылар мен тəрбиеленушілердің жеке гигиенаны сақтауы. 

3

2.3.

Ас блогы аумағын жəне үй-жайларын, асүй мүкəммалын, ыдыста-
рын күтіп ұстауға қойылатын талаптар.
Өндірістік жəне қосалқы үй-жайларды ағымдық жəне күрделі 
тазалау, дезинфекциялық, дератизациялық жəне дезинсекциялық 
іс-шаралар.
Жабдықтарға, мүкəммалдарға, асхана мен асүй ыдыстарына 
қойылатын талаптар. 
Асхана жəне асүй ыдыстарын жуу тəртібі. Жуу жəне дезинфек-
циялау құралдарына қойылатын талаптар, оларды пайдалану 
ережелері. Азық-түлік шикізатын аспаздық өңдеуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар.
Шикі жəне дайын өнімді өндеу. Салаттарды дайындау 
технологиясы. Дайын тағамдардың витаминдерін сақтау жəне 
С-витаминдеу қағидалары. 
Қызметтік құжаттаманы жүргізу. 
Тамақтану гигиенасы. Тиімді тамақтануды ұйымдастыру. Балалар 
ұжымдарында тамақтан уланудың профилактикасы. Тамақты 
үлестіру, дайын тағамдарды өткізу.

3

2.4.

Балалар мекемесіндегі инфекциялық жəне паразиттік аурулар. 
Тұмаумен жəне жіті респираторлық аурулармен 
сырқаттанушылықтың эпидемиялық өсуі кезеңінде жүргізілетін 
эпидемияға қарсы іс-шаралар. 
Оқушылар мен тəрбиеленушілер арасында инфекциялық 
сырқаттанушылық кезінде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу.
Эпидемияға қарсы іс-шаралар.
Ағымдағы жəне күрделі тазалау; жинау мүкəммалына, жуу жəне 
дезинфекциялау құралдарына қойылатын талаптар.
Өндірістік бақылау.
Персоналдың жеке гигиенасы. 
Қызметкерлердің міндетті медициналық қарап-тексерулері

3

2.5. Емтихан 2
2.6. Қорытынды: 14

3. Денсаулық сақтау жəне медициналық-əлеуметтік оңалту (мейірбике 
көмекшілері; кір жуатын бөлмелердің қызметкерлері; тағам өнімдерімен жанасатын 

қызметкерлер) қызметкерлеріне арналған гигиеналық оқыту бағдарламасы

3.1.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың негіздері.
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган бекітетін санитариялық 
қағидалардың жəне гигиеналық нормативтердің талаптарын 
сақтамағаны үшін қызметкерлердің жауапкершілігі. 
Хирургиялық бейіндегі бөлімшелерді; дермато-косметологиялық, 
пластикалық жəне эстетикалық хирургия объектілерін; 
перинаталды орталықтарды, акушерлік стационарларды; 
қан қызметі объектілерін; инфекциялық ауруханалар мен 
бөлімшелерді; туберкулезге қарсы ұйымдарды; физиокабинеттерді; 
орталықтандырылған стерилизациялау бөлімшелерін; 
стоматологиялық емханаларды (кабинеттерді); паллиативтік 
көмек жəне мейірбике күтімін көрсету жөніндегі денсаулық сақтау 
объектілерін; гемодиализ бөлімшелерін, патологоанатомиялық 
ұйымдарды күтіп-ұстауға қойылатын талаптар; 
Өндірістік бақылау.

3

3.2.

Ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар.
Ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу жөніндегі 
профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүргізу. 
Персоналдың қолын өндеу ережелері. Тері жəне сілемейлі 
қабықтар қанмен немесе басқа да биологиялық сұйықтықтармен 
ластанған кезде, сондай-ақ укол немесе кесіп кету кезіндегі 
профилактикалық іс-шаралар. 
АИТВ* – инфекциясының профилактикасы. «ЖИТС-ке** қарсы» 
авариялық дəрі қобдишасының құрамы.
Денсаулық сақтау объектілері персоналының еңбек шарттарына 
жəне тұрмыстық қызмет көрсетілуіне қойылатын талаптар.
Қызметкерлердің міндетті медициналық қарап-тексерулері

3

3.3.

Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, 
залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын талаптар. Медициналық 
қалдықтардың сыныптамасы. Медициналық қалдықтарды залал-
сыздандыру жəне/немесе зарарсыздандыру тəсілдері мен əдістері.
Радиоактивті медициналық қалдықтармен жұмыс істеу

3

3.4.

Денсаулық сақтау объектілерінде санитариялық-эпидемияға 
қарсы жəне санитариялық-профилактикалық іс-шараларды 
ұйымдастыруға, жүргізуге қойылатын талаптар. 
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеуді жəне 
дезинфекциялауды жүргізу жағдайларына қойылатын талаптар. 
Дезинфекциялық, дератизациялық жəне дезинсекциялық іс-
шаралар. Қорытынды дезинфекция. 
Температуралық режимді, үй-жайларды желдету режимін, ағымдағы 
жəне күрделі тазалауды жүргізуге, жинау мүкəммалына, жуу жəне 
дезинфекциялау құралдарына қойылатын талаптарды сақтау. 
Төсек орынды ауыстыру. Инфекция жұққан киім-кешекті жуу.

3

3.5.

Денсаулық сақтау объектілерінде тамақтану жағдайларына 
қойылатын талаптар.
Жабдыққа, мүкəммалға, асхана жəне асүй ыдыстарына қойылатын 
талаптар. 
Асхана жəне асүй ыдыстарын жуу тəртібі. Азық-түлік шикізатын 
аспаздық өңдеуге қойылатын талаптар. 
Шикі жəне дайын өнімді өңдеу.
Дайын тамақты үлестіру. 
Денсаулық сақтау объектілерінде тамақтан уланудың 
профилактикасы.

3

3.6. Емтихан 2
3.7. Қорытынды. 17

4. Жолаушыларға қызмет көрсету саласындағы (жолаушылар поезының 
жолсеріктері, өзен, теңіз жəне əуе көліктерінің стюардтары) қызметкерлеріне 

арналған гигиеналық оқыту бағдарламасы 

4.1.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың негіздері.
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган бекітетін санитариялық 
қағидалардың жəне гигиеналық нормативтердің талаптарын 
сақтамағаны үшін қызметкерлердің жауапкершілігі. 
Жолаушылар поездарын, өзен, теңіз жəне əуе көліктерін күтіп-
ұстауға жəне жабдықтауға қойылатын талаптар.
Жолаушыларға қызмет көрсету объектілерін (теміржол 
вокзалдарын, аэровокзалдарды, əуежайларды, теңіз жəне өзен 
вокзалдарын, автовокзалдарды, метрополитендерді) күтіп-ұстауға 
қойылатын талаптар.
Жабдықтау пункттерінің жұмысына қойылатын талаптар. Ауа-жылыту 
режимі. Қызметкерлердің міндетті медициналық қарап-тексерулері.

3

4.2.

Жіті ішек инфекциялары, аса қауіпті жəне карантиндік 
инфекциялар, тағамдық уытты инфекциялар туралы ұғым, 
клиникасы жəне профилактика шаралары. 
Микроорганизмдер туралы ұғым жəне инфекциялық аурулардың пайда 
болуындағы олардың рөлі. Ішек инфекцияларының, гельминтоздардың, 
ауа-тамшы инфекцияларының, венерологиялық аурулардың, 
ЖИТС**, гемоконтактілі инфекциялардың, карантиндік жəне аса қауіпті 
инфекциялардың профилактикасы. Инфекциялық аурулармен, аса 
қауіпті инфекциялармен жəне тағамдық уытты инфекциялармен 
ауыратын науқастар анықталған кездегі эпидемияға қарсы іс-шаралар.
Жазатайым жағдайлар кезінде зардап шеккендерге алғашқы 
медициналық көмек көрсету.

3

4.3.

Тамақ өнімдерін сақтауға жəне тез бұзылатын өнімдерді өткізу 
мерзімдеріне қойылатын талаптар. 
Тамақ өнімдерін тасымалдау. Дезинфекциялық, дератизациялық 
жəне дезинсекциялық іс-шаралар.
Өндірістік бақылау.
Жеке жəне қоғамдық гигиена.

3

4.4. Емтихан 2
4.5. Қорытынды: 14

5. Ауыз суды дайындаумен, су құбыры желілеріне қызмет көрсетумен тікелей 
байланысты су құбыры құрылыстарындағы қызметкерлерді гигиеналық оқыту 

бағдарламасы

5.1.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың негіздері.
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган бекітетін санитариялық 
қағидалардың жəне гигиеналық нормативтердің талаптарын 
сақтамағаны үшін қызметкерлердің жауапкершілігі. 
Адам өміріндегі судың маңызы. Судың эпидемиологиялық маңызы. 
Сумен жабдықтау көздері, олардың гигиеналық сипаттамасы. 
Су арқылы берілетін инфекциялық аурулардың профилактикасы.
Өндірістік бақылау.
Қызметкерлердің міндетті медициналық қарап-тексерулері.
Жеке гигиена қағидалары, еңбек жағдайлары.

3

5.2.

Жерасты көздерінен алынған орталықтандырылған сумен 
жабдықтау жəне олардың құрылғысына қойылатын талаптар. 
Жерүсті су көздерінен алынған орталықтандырылған сумен 
жабдықтау ерекшеліктері жəне олардың құрылғыларына 
қойылатын талаптар (жерүсті су бөгеттері бар қалалар үшін).

3

5.3.

Су құбыры желісіне қойылатын талаптар.
Су құбыры құрылыстары мен желілерін дезинфекциялау. 
Сумен жабдықтау көздерін жəне шаруашылық-ауыз сумен 
жабдықтау су құбырларын санитариялық қорғау аймақтары.
Санитариялық қорғау аймақтары аумағындағы санитариялық-
гигиеналық режим.

3

5.4.

Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйелеріндегі судың 
сапасына қойылатын гигиеналық талаптар. 
Сапаны бақылау. 
Сумен жабдықтау орталықтандырылмаған кезде судың сапасына 
қойылатын талаптар. 
Көздерді санитариялық қорғау. 
Құдықты (каптажды) тазарту, дезинфекциялау əдістері.

3

5.5. Емтихан 2
5.6. Қорытынды: 14

6. Тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы (моншалар, хауыздар, бассейндер, 
спорттық-сауықтыру ұйымдары, шаштараздар, косметологиялық салондар, 
кір жуатын орындар, химиялық тазарту орындары, қонақүйлер, хостелдер) 

қызметкерлерін гигиеналық оқыту бағдарламасы

6.1.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың негіздері.
Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган бекітетін санитариялық 
қағидалардың жəне гигиеналық нормативтердің талаптарын 
сақтамағаны үшін қызметкерлердің жауапкершілігі. 
Ауа-тамшы, ішек, паразиттік, жұқпалы тері инфекциялары мен 
трансмиссивті жолмен (қан арқылы) берілетін инфекциялар, аса 
қауіпті инфекциялар.
Парентералді вирусты гепатиттердің профилактикасы.
Дезинсекция, дератизация, терминдері мен анықтамалары, химиялық 
дезинфекцияны жүргізу үшін қолданылатын жаңа құралдар.
Қызметкерлердің міндетті медициналық қарап-тексерулері, жеке 
гигиена қағидалары, еңбек жағдайлары.
Өндірістік бақылау.

3

6.2.

Шаштараздарды, сұлулық салондарын жəне косметологиялық 
кабинеттерді орналастыруға, жабдықтауға, жарақтандыруға, 
күтіп-ұстауға қойылатын талаптар. Жұмыс құрал-саймандарын, 
жұмыс үстелдерінің үстін дезинфекциялау əдістері. Тері, шаш, 
тырнақ аурулары. Жұқпалы тері жəне паразиттік аурулар жəне 
шаштараздарда олардың таралуының алдын алу шаралары. 

6.3.
Моншалардың гигиеналық маңызы. 
Монша мен сауналардың құрылғысына, жабдықтауға, пайдалануға 
жəне күтіп-ұстауға қойылатын талаптар. Жұқпалы инфекциялық 
аурулар. Моншада олардың таралуының алдын алу шаралары.

3

6.4.

Тұрғын үй-жайларды жəне қонақ үйлер мен хостелдердің ортақ 
пайдаланылатын үй-жайларын күтіп-ұстау бойынша талаптар.
Қонақ үйлердің төсек орын шаруашылығына қойылатын талаптар. Аса 
қауіпті инфекциялар анықталған жағдайдағы персоналдың əрекеті.
Қонақ үйлерде, хостелдерде қолданылатын дезинфекция əдістері.

3

6.5.

Кір жуу орындары мен химиялық тазалау орындарының 
(өндірістік үй-жайлар, тұрмыстық үй-жайлар, үй-жайларды ішкі 
əрлеу, санитариялық-техникалық жабдықтау) құрылғысына жəне 
жабдықтауға қойылатын талаптар. 
Кір жуу орындары мен химиялық тазалау орындарын пайдалануға 
қойылатын талаптар. Дезинфекция, оның əдістері. Кір жуу орында-
рында қолданылатын дезинфекциялау əдістері.

3

6.6.

Жүзу бассейіндерін пайдалану режимдеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Бассейін суларын 
зарарсыздандыру əдістері.
Үй-жайлар мен ванналарды тазалауға жəне дезинфекциялауға 
қойылатын талаптар.
Жүзу бассейндерінің су сапасына қойылатын талаптар. 

3

6.7. Емтихан 2
6.8. Қорытынды: 20

* АИТВ – адамның иммун тапшылығы вирусы 
** ЖИТС – жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
25 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16929 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 13 сәуір          №462          Астана қаласы

 «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10007 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізiлсiн:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларында:
41-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
164 ерекшелiк бойынша есептеудi ұсынған кезде «Болашақ» халықаралық сти-

пендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту жəне «Болашақ» 
халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысына сəйкес 
шетелдiк жоғары оқу орындары (əлемнiң ғылыми орталықтары мен зертханалары) мен 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 4 сəуірдегі № 301 қаулысына сəйкес 
шетелде кадрларды даярлау, қайта даярлау жəне бiлiктiлiгiн арттыру халықаралық 
бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi қызметтердi, оның ішінде «Болашақ» 
халықаралық стипендиясын берушi болып анықталған заңды тұлға арасында жасалған 
шарттардың көшiрмелерi ұсынылады.»; 

49-тармақтың үшінші бөлігін мынадай редакцияда жазылсын:
«Есепті жасау кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

№ 13483 болып тіркелген, «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу жəне Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 59, бұйрығына сəйкес 
кеңсе жиһазын сатып алуға арналған норматив жəне тозу нормалары қолданылады.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 
(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгінің «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
 Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16832 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 сәуір           №154         Астана қаласы

Шикі мұнайды және газ конденсатын есепке алудың 
ақпараттық жүйесін қалыптастыру және оның жұмыс 

істеуі қағидаларын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі 144-бабының 2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Шикі мұнайды жəне газ конденсатын есепке алудың 
ақпараттық жүйесін қалыптастыру жəне оның жұмыс істеуі қағидалары бекітілсін.

2. «Мұнайды есепке алу ақпараттық жүйесінің қалыптасуы жəне жұмыс істеу 
қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 
18 наурыздағы №211 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10828 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 19 
мамырда жарияланған) бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Цифрландыру жəне 
мемлекеттік қызметтер департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне қосу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеген нен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика минис-
трлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақ шаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Респуб-
ликасының Энергетика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымынан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
_________________ Д.Абаев
2018 жылғы 14 мамыр

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
_________________ Б. Сұлтанов _________________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 10 мамыр  2018 жылғы 4 мамыр

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 28 сəуірдегі №154 бұйрығымен бекітілген

Шикі мұнайды жəне газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесін 
қалыптастыру жəне оның жұмыс істеуі қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Шикі мұнайды жəне газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесін 

қалыптастыру жəне оның жұмыс істеуі қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Жер 
қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 144-бабының 2-тармағына 
сəйкес əзірленді жəне шикі мұнайды жəне газ конденсатын есепке алудың ақпараттық 
жүйесін қалыптастыру жəне оның жұмыс істеуі (бұдан əрі – Жүйе) тəртібін айқындайды.

2. Жүйе белгіленген тəртіппен қабылданған Кодекстің 144-бабы 1-тармағының 
талаптарына сəйкес тұтынушыға беруге дайындалған айналымдағы шикi мұнайдың 
жəне газ конденсатының саны туралы деректерді тəулік сайын автоматтандырылған 
жинауға, өңдеуге, сақтауға жəне пайдалануға арналған.

3. Осы Қағидаларда қолданылатын ұғымдар Кодексте айқындалған мағыналарды 
білдіреді.

2-тарау. Жүйені қалыптастыру қағидалары
4. Шикі мұнай жəне газ конденсаты айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыра-

тын субъектілер (бұдан əрі – Субъектілер) аудит өткізіп, интеграциялауға дайындығын 
бағалау үшін Жүйе операторына өздерінде бар Кодекстің 144-бабы 1-тармағының 
талаптарына сəйкес тұтынушыға беруге дайындалған айналымдағы шикi мұнайдың 
жəне газ конденсатының саны туралы деректерді есепке алу жүйелеріне (бұдан əрі – 
Субъектілердің жүйелері) қолжетімділік береді.

Жүйе операторын Кодекстің 144-бабының 2-тармағына сəйкес көмірсутектер 
саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) айқындайды.

5. Жүйені қалыптастыру жəне өнеркəсіптік пайдалануға енгізу жөніндегі іс-
шараларды өткізу үшін уəкілетті орган құрамына уəкілетті органның, Жүйе 
операторының жəне өзге де мүдделі тұлғалардың өкілдері кіретін жұмыс тобын құрады.

6. Жұмыс тобы өз бетімен немесе кеңесшілер жəне (немесе) сарапшылар ретінде 
өзге ұйымдарды тарту арқылы:

1) Субъектілердің қолда бар жүйелеріне талдау жасау графигін əзірлейді;
2) Субъектілердің қолда бар жүйелеріне талдау жасайды;
3) Субъектілердің жүйелерін интеграциялау жəне Жүйені қалыптастыру алгоритмін 

жасайды;
4) Жүйеге интеграциялау мақсаттары үшін əрбір Субъектіге жүйелерді жетілдіру 

бойынша ұсынымдар жасайды;
5) Субъектілердің жүйелерін Жүйеге интеграциялау графигін əзірлейді;
6) жүйелері тəжірибелік пайдалану кезеңінде Жүйеге интеграцияланатын 

Субъектілер тізбесін айқындайды.
7. Жүйені өнеркəсіптік пайдалануға енгізгенге дейін жұмыс тобы мынадай іс-

шараларды өткізеді:
1) Жүйенің жəне субъектілердің интеграцияланған жүйелерінің ақпараттық өзара 

іс-қимылын сынаудан өткізу;
2) тəжірибелік пайдалану нəтижесіне талдау жасап, қажеттілік болса –ақпараттық 

өзара іс-қимыл шеңберінде əзірленген сервистерді пысықтау;
3) қосылатын сервистегі ақпараттық сұрау салу қарқынын бағалау, жүктемелік тестілеу;
4) Жүйені алдын ала сынақтан өткізу.
8. Жүйені өнеркəсіптік пайдалануға енгізу «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 

24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 40-бабының 1-тармағына сəйкес 
жүзеге асырылады.

9. Жүйені өнеркəсіптік пайдалануға енгізгеннен кейін Жүйе операторы тəжірибелік 
пайдалану кезеңінде интеграцияланбаған Субъектілердің жүйелерін интеграциялау-
ды жүзеге асырады. 

10. Жүйені өнеркəсіптік пайдалануға енгізгеннен кейін Субъектілер өздерінің 
жүйелерінің Жүйемен ақпараттық өзара іс-қимылының жұмыс істеуі шарттарының 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

3-тарау. Жүйенің жұмыс істеуі қағидалары
11. Жүйеге жаңа ақпаратты қосу жəне (немесе) Жүйедегі ақпаратқа өзгерістер енгізу 

Жүйенің дерекқорына жаңа ақпараттық жазбалар жасау жолымен жүзеге асырылады.
12. Ақпараттық өзара іс-қимыл процесінде Кодекстің 144-бабы 1-тармағының та-

лаптарына сəйкес тұтынушыға беруге дайындалған айналымдағы шикi мұнайдың жəне 
газ конденсатының саны туралы деректер Жүйеге берілуге тиіс. 

13. Мемлекеттік құпияға, коммерциялық құпияға немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияға жататын ақпаратты қоспағанда, Жүйедегі 
ақпарат жалпыға бірдей қолжетімді (бұдан əрі - жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат) 
болып табылады.

14. Жалпыға бірдей қолжетімді ақпаратты қалыптастыру жəне тарату, сондай-ақ та-
ратылуы шектелген ақпарат бөлігінде уəкілетті органға статистикалық жəне талдамалық 
баяндамаларды дайындау мақсатында, Жүйе операторы Жүйедегі ақпаратты өңдеуді 
жəне талдауды жүзеге асырады.

15. Жүйе операторы Субъектілерге өздері берген ақпаратқа жəне Жүйенің 
бағдарламалық-техникалық құралдарын қолдану арқылы Жүйедегі жалпыға бірдей 
қолжетімді ақпаратқа қолжетімділік ұсынады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
29 мамырда желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне №16960 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 5 мамыр           №164          Астана қаласы

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 
жүргізу кезінде шикі газды жағу нормативтері мен 

көлемдерін есептеу әдістемесін бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы
27 желтоқ сандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 146-бабының 4-тарма ғына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу 
кезінде шикі газды жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Мұнай операцияларын жүргізу кезінде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды 

жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 21 қазандағы №64 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9915 болып тіркелген, 
2014 жылғы 12 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған); 

2) «Мұнай операцияларын жүргізген кезде ілеспе жəне (немесе) табиғи газды 
жағудың нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 21 қазандағы № 64 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 
27 маусымдағы № 274 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№13982 болып тіркелген, 2016 жылғы 9 тамызда «Əділет» ақпараттық - құқықтық 
жүйесінде жарияланған) бұйрығының күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
қорына енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Министр Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика Министрінің 
2018 жылғы 5 мамырдағы №164 бұйрығымен бекітілген

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде шикі газды 
жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде шикі 

газды жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу əдістемесі (бұдан əрі - Əдістеме) 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі 146-бабының 4-тармағына сəйкес əзірленді жəне 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізген кезде: 

1) ұңғыма объектілерін сынау кезінде; 
2) кен орнын сынамалап пайдалану кезінде;
3)шикі газды технологиялық еріксіз жағу кезінде шикі газды жағу нормативтері мен 

көлемдерін есептеуге арналған.
2. Үлес салмағына қарамастан, жер қойнауынан қалыпты атмосфералық темпе-

ратурада жəне қысым кезінде газ тектес күйде алынатын кез келген көмірсутектер, 
оның ішінде тазартылмаған табиғи, ілеспе, қатпарлы газ, көмiр қабаттарындағы ме-
тан, сондай-ақ олардың құрамындағы көмiрсутексіз газдар шикі газ деп танылады.

Мұнайдың құрамында қатталған жағдайларда еріген күйде кездесетін жəне қысым 
төмендеген кезде одан бөлініп шығатын көмірсутектердің жəне көмірсутекті емес 
газдардың көп құрауышты қоспасы ілеспе газ деп танылады.

 Шикі газды дайындау жəне (немесе) қайта өңдеу (сепарациялау, тұрақтандыру, 
тазалау, құрғату, фракциялау, сұйыту, суыту жəне т.б.) бойынша технологиялық 
процестердің барлық сатыларында алынған газдар көмірсутектері мен көмірсутекті 
емес газдардың көпқұрамбөлікті қоспасы деп танылады. 

2-тарау. Көмірсутекті өндіру, шикі газды кəдеге жарату жəне 
жағу нормативтері мен көлемдерін есептеу

3. Жер қойнауын пайдаланушы көмірсутекті өндіру, шикі газды кəдеге жарату жəне 
жағу көлемдерін анықтауды жер қойнауын пайдаланушымен бекітілген өндірістік жо-
спарларды ескере отырып, жобалау құжаттарына жəне қолданылатын технологияға 
сəйкес бақылау-өлшеу аспаптары арқылы шикі газ көлемінің өлшемдерін есепке алу 
жүйесін қолдана отырып жүргізеді:

1) көмірсутекті өндіру, жинау, сақтау, тасымалдау, дайындау жəне қайта өңдеу 
қондырғыларының (жүйелерінің) кіре берісінде жəне шыға берісінде;

2) газ турбиналы қондырғының, пештердің, қазандықтардың, газ поршенді 
қондырғылардың, шикі газды қабатқа қайта айдау компрессорлары жəне шикі газды 
пайдаланатын басқа да жабдықтардың кіре берісінде;

3) шикі газдың көлемін есепке алу тораптарында;
4) факел қондырғыларының кіре берісінде.
4. Шикі газды жағудың нақты көлемі Əдістемеге сəйкес есептелген нормативтік 

көлемдерден аспайды.
5. Өндірілген шикі газдың жалпы көлемі (VI) мұнай, газ-мұнай, мұнай-газ, мұнай-газ 

конденсаты жəне газ конденсатты мұнайлы кен орындары/ұңғымалары үшін мынадай 
формула бойынша есептеледі:

VI = Qм х Гф, (1)
мұндағы:
VI – өндірілген шикі газдың көлемі, м3;
Qм – мұнайды жылдық, айлық немесе тəуліктік өндіру, т.;
Гф – газ факторы (алынған шикі газ көлемінің шығарылған мұнай көлеміне 

қатынасы, м3/т).
Өндірілген шикі газдың жалпы көлемі (VI) газ жəне газ конденсатты кен орындары 

үшін ұңғыма дебиттерінің жүргізілген өлшемдері негізінде анықталады жəне шикі газдың 
жылдық, айлық немесе тəуліктік өндірісі ретінде көрсетіледі, м3. 

6. Жағылатын шикі газдың есептік көлемі (VII) өндірілген шикі газдың жалпы көлемі мен 
пайдаланылатын/кəдеге жаратылатын шикі газдың көлемі, оның ішінде қайта өңделетін 
шикі газдың көлемі арасындағы айырма ретінде мынадай формуламен анықталады:

VII = VI - (V1 + V2 + V3 + V4 + V5), (2)
мұндағы:
VII – жағылатын шикі газдың жалпы көлемі;
VI – өндірілген шикі газдың жалпы көлемі;
(V1 + V2 + V3 + V4 + V5)- пайдаланылатын/кəдеге жаратылатын шикі газдың көлемі, 

м3, оның ішінде:
V1 – өз технологиялық қажеттіліктеріне пайдаланатын шикі газдың көлемі (сағалық 

жылытқыштарда, жылыту пештерінде, қазандық жəне өзге де газды тұтынатын 
жабдықтарда пайдаланылатын газдың көлемі). Технологиялық өз қажеттіліктеріне 
пайдаланылатын шикі газдың есептік көлемі технологиялық жабдықтың техникалық 
сипаттамасына жəне оны пайдалану ұзақтығына сүйене отырып анықталады, м3;

V2 – технологиялық ысыраптарға (шикі газды өндіру, жинау, сақтау, тасымалдау, 
дайындау жəне қайта өңдеу технологиялық процестері кезіндегі ысыраптар) арналған 
шикі газдың көлемі қолданылатын технологиялық жабдықтың техникалық сипаттамала-
рымен, паспорттарымен жəне жобалық құжаттамасымен анықталады, м3;

V3 – электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын шикі газдың көлемі 
қолданылатын қондырғының паспорттарына жəне техникалық сипаттамаларына 
сəйкес электр энергия бірлігіне шығарылған электр энергия мөлшеріне жəне меншікті 
газ шығынына сүйене отырып анықталады, м3;

V4 – қабатқа қайта айдауға арналған шикі газдың көлемі, жабдықтың техникалық 
сипаттамаларын, паспорттарын жəне пайдалану ұзақтығын негізге ала отырып 
анықталады, м3;

V5 – газ өңдеу қондырғысында немесе газ өңдеу зауытында газды өңдеуге пай-
даланылатын шикі газдың көлемі өткізілген тауарлық жəне сұйытылған газдардың 
көлемдерін жəне қайта өңдеу, магистральдық газ құбырына дейін тасымалдау кезіндегі 
технологиялық ысыраптарды негізге ала отырып анықталады, м3.
3-тарау. Ұңғыма объектілерін сынау кезінде шикі газды жағу нормативтері мен 

көлемдерін есептеу
7. Ұңғыманың əрбір объектісін сынау кезінде шикі газды жағу нормативтері (VIII) жер қойнауын пайдаланушы бекіткен ұңғыманы сынау жоспарына сəйкес анықталады. 
8. Мұнай, газ-мұнай, мұнай-газ, мұнай мен газ конденсатты жəне газ конденсатты 

мұнайлы ұңғымаларды сынау кезінде шикі газды жағу көлемдерінің нормативтерін 
есептеу (VIII) мына формула бойынша жүргізіледі: 

VIII = Д × Гф × Т, (3) 
мұндағы:
VIII – ұңғыма объектілерін сынау кезінде шикі газды жағу көлемі, м3;
Д – ұңғымалардың дебиті (бір тəулік ішінде өндірілген мұнайдың көлемі), т/тəул.;
Гф – газ факторы (алынған шикі газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне 

қатынасы), м3/т;
Т – ұңғыма объектілерін сынау күндерінің саны.
Газ жəне газ конденсатты ұңғымаларды сынау кезінде шикі газды жағу көлемдерін 

есептеу (VIII) мына формула бойынша жүргізіледі
VIII = Д × Т, (4)

мұндағы:
VIII – ұңғыма объектілерін сынау кезінде шикі газды жағу көлемі, м3;
Д – ұңғымалардың дебиті (бір тəулік ішінде өндірілген шикі газдың көлемі), т/тəул.;
Т – ұңғыма объектілерін сынау күндерінің саны. 
9. Ұңғыма объектілерін сынау кезінде шикі газды жағудың нақты көлемі ұңғыма 

объектілерін сынау кезінде шикі газды жағудың нормативтік көлемінен аспайды (VIII).4-тарау. Кен орнын сынамалап пайдалану кезінде газды жағу
нормативтері мен көлемдерін есептеу

10. Кен орнын сынамалап пайдалану кезінде газ жағу нормативтерін (VIV) есептеу 
əрбір қолданыстағы ұңғыма бойынша шикі газды жағу нормативтерінің сомасын жəне 
көлемдерінің сомасын негізге ала отырып, мынадай формула арқылы жүргізіледі:

VIV = Qсын.пайдалану, (5)
мұндағы:
VIV – кен орнын сынамалап пайдалану кезінде шикі газды жағу нормативі мен 

көлемі, м3;
 Qсын.пайдалану – кен орнын сынамалап пайдалану кезінде шикі газды жағудың жиынтық 

нормативі мен жиынтық көлемі, м3.
Qсын.пайдалану. = Q1 + Q2 + Q3 +... Qn, (6)

мұндағы:
Q1, 2, 3,...n – кен орнын сынамалап пайдалану кезінде бір қолданыстағы ұңғыманың 

шикі газды жағу нормативі мен көлемі, м3; 
1, 2, 3,...n – қолданыстағы ұңғымалар.

11. Кен орнын сынамалап пайдалану кезінде мұнай, газ-мұнай, мұнай-газ, мұнай 
мен газ конденсатты жəне газ конденсатты мұнайлы ұңғымаларында шикі газды жағу 
нормативі мен көлемі мынадай формула бойынша анықталады:

Q1, 2, 3,...n = Д × Гф × Т, (7)
мұндағы:
Q1, 2, 3,...n – кен орнын сынамалап пайдалану кезінде бір қолданыстағы ұңғыманың 

шикі газды жағу нормативі мен көлемі, м3

1, 2, 3,...n – қолданыстағы ұңғымалар.
Д – ұңғымалардың дебиті (бір тəулік ішінде өндірілген мұнай көлемі, т/тəул.);
Гф – газ факторы (алынған шикі газ көлемінің өндірілген мұнай мөлшеріне 

қатынасы), м3/т;
Т – сынамалап пайдалану кезеңі (күн саны).
Кен орнын сынамалап пайдалану кезінде əрбір қолданыстағы газды жəне газ 

конденсатты ұңғыма бойынша шикі газды жағу нормативі мен көлемі мынадай фор-
муламен анықталады:

Q1, 2, 3,...n = Д × Т, (8)
мұндағы:
Q1, 2, 3,...n – кен орнын сынамалап пайдалану кезінде бір əрекеттегі ұңғыманың шикі 

газды жағу нормативі мен көлемі, м3;
1, 2, 3,...n – қолданыстағы ұңғымалар.
Д – ұңғымалардың дебиті (бір тəулік ішінде өндірілген шикі газдың көлемі), т/тəул.;
Т – сынамалап пайдалану кезеңі (күн саны).
12. Кен орнын сынамалап пайдалану кезінде шикі газды жағудың нақты көлемі 

кен орнын сынамалап пайдалану кезінде шикі газды жағудың нормативтік көлемінен 
аспайды (VIV). 5-тарау. Шикі газды технологиялық еріксіз жағу кезінде газды жағу 

нормативтері мен көлемдерін есептеу
13. Көмірсутекті өндіру, жинау, сақтау, тасымалдау, дайындау жəне қайта өңдеу 

жүйелерінің объектілерінде шикі газды технологиялық еріксіз жағудың (Vv) болуы шикі 
газды жағудың есептік нормативтері мен көлемдерін белгілеу үшін олардың санын 
бағалау қажеттілігіне негізделеді.

14. Шикі газды технологиялық еріксіз жағу нормативі мен көлемі əрбір кен орны 
үшін жеке болып табылады жəне технологиялық жабдықпен газ құбырының əр түрлі 
бағыттағы нақты технологиялық жəне геометриялық параметріне, жер қойнауын пай-
даланушылармен көмірсутектерді өндірудің, жинаудың, сақтаудың, тасымалдаудың, 
дайындаудың жəне қайта өңдеудің, шикі газды жағудың технологиялық процестерінің 
барлық кезеңдерінде қолданалатын технологиялық жабдықтың техникалық сипатта-
малары, паспорттары жəне жобалық құжаттамасы негізінде жабдықты технологиялық 
пайдалану режиміне байланысты болады.

15. Шикі газды технологиялық еріксіз жағу нормативі мен көлемін есептеуді орын-
дау үшін жер қойнауын пайдаланушы көмірсутектерді өндіру, жинау, сақтау, тасы-
малдау, дайындау жəне қайта өңдеу жүйелеріне талдау жүргізуі тиіс, жер қойнауын 
пайдаланушы көмірсутектерді өндірудің, жинаудың, сақтаудың, тасымалдаудың, 
дайындаудың жəне қайта өңдеудің, шикі газды жағудың технологиялық процестерінің 
барлық кезеңдерінде қолданатын технологиялық жабдықты пайдаланудың нақты 
параметрлерін айқындауы тиіс. 

16. Шикі газды технологиялық еріксіз жағу нормативі мен көлемі (Vv) мынадай фор-
мула бойынша анықталады:

Vv = V6 + V7 + V8 + V9, (9)
мұндағы:
Vv – шикі газды технологиялық еріксіз жағу нормативі мен көлемі, м3;
V6 – технологиялық жабдықты іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу кезінде шикі 

газды жағу нормативі мен көлемі технологиялық жабдықтың техникалық сипаттамасы, 
паспорттары, жобалық құжаттамасы жəне іске қосу-баптау жұмыстарының жоспар-
графигі негізінде анықталады, м3;

V7 – технологиялық жабдықты пайдалану кезінде шикі газды жағу нормативі 
мен көлемі технологиялық жабдықты пайдалану режимі жөніндегі техникалық 
құжаттамамен, техникалық сипаттамаларымен, паспорттарымен жəне жобалық 
құжаттамасымен анықталады, м3;

V8 – технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары 
кезінде шикі газды жағу нормативі мен көлемі технологиялық жабдықты пайдала-
ну жөніндегі техникалық құжаттамамен жəне техникалық қызмет көрсету, ағымды, 
қалпына келтіру (орта) жəне күрделі жөндеу туралы жоспар-графикпен анықталады, м3; 

V9 – технологиялық жабдық жұмысындағы технологиялық іркілістер, істен шығулар 
мен ауытқулар кезінде жағылатын шикі газдың көлемі м3.

 17. Технологиялық жабдық, газ құбырының жеке учаскесі үшін (Qн.е.ж. ) шикі газды 
есепті нормативтік жағу саны мына формуламен есептеледі:

Qн.е.ж.= V г.к х К, (10)
мұндағы:
 Q н.е.ж. – газ құбырының жəне технологиялық жабдықтың жекелеген учаскесі үшін 

шикі газды нормативтік есептік жағу саны, шикі газды технологиялық еріксіз жағудың 
əр түріне жеке есептеледі (V6, V7, V8, V9, м3).

 V г.к – технологиялық жабдықтың, газ құбырының жеке учаскелерінің геометриялық 
көлемі, м3; 

К – газ көлемінің Р – газ қысымнан, Торт – орташа температурасынан, Z – 
сығылғыштық коэффициентінен тəуелділігін ескеретін жинақтаушы коэффициент (бұл 
көрсеткіштер газдың химиялық-физикалық құрамын негізге ала отырып, кен орындарын 
өңдеу, пайдалану туралы анықтама əдебиетінен алынады) жəне мынадай формула 
бойынша есептеледі:

К = (P / Tоpт)× Z, (11) 
18. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізген кезде (V6) шикі газды жағу көлемін есеп-

тегенде технологиялық жабдықты тұрақты жұмыс режиміне енгізгенге дейін іске қосу-
баптау жұмыстарын жүргізу үшін белгіленген кезең есепке алынады. 

19. Технологиялық жабдықты пайдалану кезінде шикі газды жағу көлемі (V7) технологиялық жабдықтың жер қойнауын пайдаланушы қолданатын технологияға 
сəйкес жұмыс істеуі кезінде шикі газды еріксіз жағуды қамтиды. 

20. Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары 
кезінде шикі газды жағу көлемі (V8) техникалық құжаттама, техникалық қызмет көрсету, 
алдын ала жоспарлы, ағымды, қалпына келтіру (орташа) жəне күрделі жөндеулердің 
жоспар-графиктерінде көзделген газ құбырларын жəне технологиялық жабдықты бо-
сату жəне үрлеу кезінде шикі газды еріксіз жағуды қамтиды.

21. Технологиялық жабдық жұмысындағы технологиялық іркілістер (V9, бұдан əрі 
- технологиялық іркілістер) істен шығулар мен ауытқулар, соның ішінде, мыналар:

 жабдықтың жəне басқару жүйесінің бұзылуы
шикізат жəне қамтамасыз ету құралдарын (су, ауа, отын газы, бу жəне электр энер-

гиясы) жеткізудің тоқтатылуы
жұмыс параметрлерінің (қысым, деңгей, температура, шығын, тазару дəрежесі) 

асып кетуі (төмендеуі),
жұмыс ортасының азаюы,
газ жəне өрт хабарлағыштың ескертулері,
тасымалдау компаиясымен өнімдерді қабылдауда жоспарланған шектеулер кезінде 

(V9) шикі газды жағу көлемі мына формула бойынша есептеледі:
V9 = VI х (Х1 + Х2), (12)

мұндағы:
V9 –технологиялық іркілістер кезінде шикі газды жағу көлемі, м3;
VI – Əдістеменің 5-тармағына сəйкес есептелген, өндірілген шикі газдың көлемі, м3;
X1 = 1 х 10-4 – жер үстінде шикі газды өндіру, дайындау жəне (немесе) қайта өңдеу 

объектілері үшін технологиялық жабдықтарды пайдалану кезіндегі технологиялық 
іркілістер коэффициенті, **

X1 = 0,5 х 10-2 – теңізде өндіру объектілері үшін жəне теңізде өндіру объектілерімен 
байланысы бар жер үстінде шикі газды өндіру, дайындау жəне (немесе) өңдеу 
объектілері үшін технологиялық жабдықтарды пайдалану кезіндегі технологиялық 
іркілістер коэффициенті, **

X2 = 2 х 10-2 – іске қосу-баптау жұмыстары кезеңіндегі технологиялық іркілістер 
коэффициенті, 

X2 коэффициенті – шикі газды, мұнайды, конденсатты өңдеуді жүзеге асыратын 
кешендер үшін іске қосу-баптау жұмыстары кезеңінде қолданылады. 

*Ескертпе:
Тасымалдау компаниясымен өнімді қабылдауда жоспарланған шектеулер болған 

кезде шикі газды жағу нормативі мен көлемі тасымалдау компаниясымен берілген 
алдын ала жоспарлы жұмыстар графигі жəне тасымалдау компаниясымен өнімді 
қабылдаудағы нақты шектеулер жөніндегі статистикалық деректер жиынтығы негізінде 
қалыптастырылады. 

**Ескертпе:
Жер қойнауын пайдаланушы өндірістік процесс сипаттамаларына сəйкес 

технологиялық іркілістер коэффициенттерінің мəндерін азайта алады. 
Технологиялық іркілістер кезінде əрбір жанып тұрған факел қондырғысында газды 

үздіксіз жағуға рұқсат етіледі:
жер үстінде шикі газды өндіру, дайындау жəне (немесе) өңдеу объектілері үшін 

үздіксіз 24 сағаттан аспауы тиіс
теңізде өндіру объектілері үшін жəне теңізде өндіру объектілерімен байланысы бар 

жер үстінде шикі газды өндіру, дайындау жəне (немесе) қайта өңдеу объектілері үшін 
үздіксіз 48 сағаттан аспауы тиіс.

22. Авариялар технологиялық іркілістер болып табылмайды.
23. Технологиялық іркілістер кезінде шикі газды жағу нормативі мен көлемі 

пайдалануға жаңа берілетін объектілерді жəне іске қосу-баптау жұмыстары кезеңіндегі 
объектілерді қоспағанда, технологиялық іркілістер жөніндегі статистикалық деректер 
негізінде қалыптастырылады. 

24. Шикі газды технологиялық еріксіз жағудың нақты көлемі шикі газды 
технологиялық еріксіз жағудың нормативтік көлемінен аспайды (Vv).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16961 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 5 мамыр           №165        Астана қаласы

Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының 
нысанын бекіту туралы

 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 147-бабының 3-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасының ны-
саны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
қорына енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жа риялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 5 мамырдағы №165 бұйрығымен бекітілген

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
көмірсутектер саласындағы уəкілетті органның бірінші басшысы

___________________________
(тегі, аты-жөні)

күні _______________________
қолы ______________________

Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы*
1. Мазмұны.
2. Кіріспе.
3. Жалпы бөлім:
1) кен орны туралы жалпы мəліметтер: кен орны туралы қысқаша ақпарат, 

географиялық орналасуы, қолдағы бар инфрақұрылымы;
2) жобалауға негіздеме;
3) мұнай жəне газ қорлары (бағаланған жəне барланған);
4) мұнай жəне газ кен орнының физикалық, химиялық қасиеттері;
5) кен орындарын игерудің қазіргі жағдайы;
6) игерудің технологиялық жобалау көрсеткіштері;
7) газ факторы (жобалық, нақты жəне соңғы 5 жылдағы газ факторының өзгеру 

динамикасы);
8) бекітілген жобалық құжаттар шеңберіндегі мұнай жəне газ өндіруді болжау;
9) мұнай мен газды жинау жəне дайындаудың қолданыстағы жүйесі;
10) шикі газды өңдеудегі/кəдеге жаратудағы өзгерістердің динамикасы (соңғы 5 

жыл ішінде).
4. Шикі газды жағу көлемін негіздеу:
1) ұңғыма объектілерін сынау кезінде (VIII);2) кен орнын сынамалап пайдалану кезеңінде (VIV); 
3) шикі газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу кезінде (VV);
4) технологиялық жабдықты іске қосу-баптау кезінде (V6);5) технологиялық жабдықты пайдалану кезінде (V7);6) технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары 

кезінде (V8);7) технологиялық жабдықтың жұмысындағы технологиялық іркілістер, істен шығу 
мен ауытқулар кезінде (V9).5. Өңдеу / кəдеге жарату технологиясы жəне кен орнында шикі газды пайдалану / 
кəдеге жарату объектілерінің тізбесі.

6. Кен орнындағы газ балансы.
7. Шикі газды қайта өңдеуді əрі қарай дамыту жоспарлары;
8. Қорытынды:
А Қосымшасы - Шикі газды қайта өңдеуді дамыту жөніндегі бағдарламаны орындау 

туралы есеп жəне рұқсат құжаттарының көшірмелері;
Б Қосымшасы – Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 

жұмыстарының ерекшелігі, паспорты жəне жоспар-графиктері;
B Қосымшасы - шикі газды жағу көлемін есептеу.
Ескертпе*:
 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 147-бабының 3-тармағына сəйкес 
Шикі газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасы əр үш жыл сайын жаңартылуға тиіс.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
29 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16956 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 20-бетте) 
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(Жалғасы 23-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 қазан         №545     Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім 
беретін пәндердің, таңдау курстарының және 

факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 104, 106-нөмірлерде)

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Орыс тілі жəне 
əдебиеті» оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Орыс тілі жəне 
əдебиеті» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 
бойынша ұзақ мерзімді жоспар
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Тыңдалым 5.1.3.1
ауыз əдебиеті мен əдебиет туындыларының/таныс 
лексикалық жəне грамматикалық бірліктерден тұратын 
бөліктердің негізгі мазмұнын түсіну, тақырыпты 
анықтау;
5.1.4.1 сұрақтардың негізінде мəтіннің негізгі ойын 
анықтау

Айтылым 5.2.1.1
синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді қамтитын 
сөздік қорды меңгеру;
5.2.3.1 орфоэпиялық нормаларды сақтау

Оқылым 5.3.1.1 
негізгі сөздер мен сөз тіркестерін анықтап, мəтіннің 
жалпы мазмұнын түсіну;
5.3.3.1
мəтіннің мазмұны бойынша сұрақтар тұжырымдау жəне 
оларға жауап беру

Жазылым 5.4.1.1
сөйлеу жəне көркем стильдердің элементтерін пай-
далана отырып, мəтіндер құру (хат, күнделік, өлең, 
ертегі);
5.4.3.1 
ақпаратты суреттер түрінде ұсыну

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.1.1. 
зат есімдердің, сын есімдердің, сан есімдердің, 
есімдіктердің септік формаларын құру; 
5.5.1.2
саны, септігі бойынша дұрыс келісе отырып, зат 
есімдер мен сын есімдерді, есімдіктердің, реттік сан 
есімдерді пайдалану
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Тыңдалым 5.1.1.1
мəтіннің тақырыбын анықтап, ұзақтығы 2-3 минуттан 
артық емес хабарламаның жалпы мазмұнын түсіну;
5.1.2.1
тұрмыстық жəне рухани-адамгершілік тақырыптағы 
сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 5.2.4.1 
иллюстрациялардың, комикстердің негізінде пікірлер 
құру (сипаттау, баяндау);
5.2.5.1 
репликаларды дұрыс түсініп жəне кері байланыс ұсына 
отырып, диалогке қатысу

Оқылым 5.3.5.1
тірек сөздер бойынша жоспар құру;
5.3.6.1.
тақырыпты жəне негізгі идеяны анықтай отырып, ауыз 
əдебиеті мен əдебиеттің шағын туындыларының 
мазмұнын талдау

Жазылым 5.4.1.1
сөйлеу жəне көркем стильдердің элементтерін пай-
далана отырып, мəтіндер құру (хат, күнделік, өлең, 
ертегі);
5.4.6.1 
екпін түспейтін септік жалғауларын дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.1.1. 
зат есімдердің, сын есімдердің, сан есімдердің, 
есімдіктердің септік формаларын құру; 
5.5.1.4
көлемді белгілеу үшін сан есімдерді пайдалану
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Тыңдалым 5.1.3.1
ауыз əдебиеті мен əдебиет туындыларының/таныс 
лексикалық жəне грамматикалық бірліктерден тұратын 
бөліктердің негізгі мазмұнын түсіну, тақырыпты 
анықтау;
5.1.5.1
сұрақтар бойынша мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 5.2.1.1
синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді қамтитын 
сөздік қорды меңгеру;
5.2.5.1 
репликаларды дұрыс түсініп жəне кері байланыс ұсына 
отырып, диалогке қатысу

Оқылым 5.3.2.1
сөйлеу стилі (хаттар, күнделіктер), көркем стиль (өлең, 
ертегі) мəтіндерінің стилистика-лық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің баян-
дау типіне тиістілігін анықтау;
5.3.4.1
оқу түрлерін меңгеру (таныстыру, түсінікте-мелі), 
рөлдер бойынша оқу 

Жазылым 5.4.1.1
сөйлеу жəне көркем стильдердің элементтерін пай-
далана отырып, мəтіндер құру (хат, күнделік, өлең, 
ертегі);
5.4.5.1 
баяндау не сипаттау мəтінінің ерекшелікте-рін еске-
ре отырып, берілген басы/соңы бойынша эссе жазу 
(көлемі 60-80 сөз);
5.4.7.1 
қаратпа жəне бірыңғай мүшелері бар жай сөйлем-
дердің тыныс белгілерін қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.1.1. 
зат есімдердің, сын есімдердің, сан есімдердің, 
есімдіктердің септік формаларын құру; 
5.5.2.1 
модальды мəнді жəне адамның əртүрлі күйлерін 
білдіретін жақсыз құрылымдарды пайдалану
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Тыңдалым 5.1.1.1
мəтіннің тақырыбын анықтап, ұзақтығы 2-3 минуттан 
артық емес хабарламаның жалпы мазмұнын түсіну;
5.1.4.1 сұрақтардың негізінде мəтіннің негізгі ойын 
анықтау 

Айтылым 5.2.1.1
синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді қамтитын 
сөздік қорды меңгеру;
5.2.3.1 орфоэпиялық нормаларды сақтау;
5.2.4.1 
иллюстрациялардың, комикстердің негізінде пікірлер 
құру (сипаттау, баяндау)

Оқылым 5.3.3.1
мəтіннің мазмұны бойынша сұрақтар тұжырымдау жəне 
оларға жауап беру;
5.3.5.1
тірек сөздер бойынша жоспар құру;
5.3.6.1.
тақырыпты жəне негізгі идеяны анықтай отырып, ауыз 
əдебиеті мен əдебиеттің шағын туындыларының 
мазмұнын талдау

Жазылым 5.4.1.1
сөйлеу жəне көркем стильдердің элементтерін пай-
далана отырып, мəтіндер құру (хат, күнделік, өлең, 
ертегі);
5.4.6.1 
екпін түспейтін септік жалғауларын дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.1.1. 
зат есімдердің, сын есімдердің, сан есімдердің, 
есімдіктердің септік формаларын құру
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Тыңдалым 5.1.1.1
мəтіннің тақырыбын анықтап, ұзақтығы 2-3 минуттан 
артық емес хабарламаның жалпы мазмұнын түсіну;
5.1.2.1
тұрмыстық жəне рухани-адамгершілік тақырыптағы 
сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым 5.2.1.1
синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді қамтитын 
сөздік қорды меңгеру;
5.2.3.1 орфоэпиялық нормаларды сақтау

Оқылым 5.3.1.1 
негізгі сөздер мен сөз тіркестерін анықтап, мəтіннің 
жалпы мазмұнын түсіну;
5.3.6.1.
тақырыпты жəне негізгі идеяны анықтай отырып, ауыз 
əдебиеті мен əдебиеттің шағын туындыларының 
мазмұнын талдау;
5.3.7.1
əртүрлі дереккөздер-ден ұсынылған тақырып бойынша 
қажетті ақпарат алу;
5.3.8.1
мəтіндердің мазмұнын жəне тақырыбын талдау

Жазылым 5.4.3.1 
ақпаратты суреттер түрінде ұсыну;
5.4.6.1 
екпін түспейтін септік жалғауларын дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.1.1. 
зат есімдердің, сын есімдердің, сан есімдердің, 
есімдіктердің септік форма-ларын құру;
5.5. 2.2. 
өзінің пікірін, күмəнін, өтінішін, сенімділігін/келісімін/
келіспеушілігін, əңгімелесушінің пікірін білдіруге бағыт-
тау үшін қажетті синтаксистік құрылымдарды пайда-
лану
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Тыңдалым 5.1.4.1 сұрақтардың негізінде мəтіннің негізгі ойын 
анықтау

Айтылым 5.2.2.1 мəтіннің негізгі мазмұнын айту;
5.2.5.1  репликаларды дұрыс түсініп жəне кері байла-
ныс ұсына отырып, диалогке қатысу

Оқылым  5.3.2.1
сөйлеу стилі (хаттар, күнделіктер), көркем стиль (өлең, 
ертегі) мəтіндерінің стилистика-лық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің баян-
дау типіне тиістілігін анықтау;
5.3.7.1
əртүрлі дереккөздер-ден ұсынылған тақырып бойынша 
қажетті ақпарат алу

Жазылым 5.4.1.1
сөйлеу жəне көркем стильдердің элементтерін пайда-
лана отырып, мəтіндер құру (хат, күнделік, өлең, ертегі);
5.4.5.1 
баяндау не сипаттау мəтінінің ерекшелікте-рін еске-
ре отырып, берілген басы/соңы бойынша эссе жазу 
(көлемі 60-80 сөз)

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.2.1 
модальды мəнді жəне адамның əртүрлі күйлерін 
білдіретін жақсыз құрылымдарды пайдалану;
5.5.1.2
саны, септігі бойынша дұрыс келісе отырып, зат 
есімдер мен сын есімдерді, есімдіктердің, реттік сан 
есімдерді пайдалану
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Тыңдалым 5.1.3.1
ауыз əдебиеті мен əдебиет туындыларының/таныс 
лекси калық жəне грамматикалық бірліктерден тұратын 
бөліктердің негізгі мазмұнын түсіну, тақырыпты анықтау;
5.1.5.1
сұрақтар бойынша мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 5.2.4.1 
иллюстрациялардың, комикстердің негізінде пікірлер 
құру (сипаттау, баяндау);
5.2.6.1 
ұсынылған тақырыпқа/жағдаятқа сəйкестігі тұрғысынан 
пікірді (монолог/диалог) бағалау

Оқылым 5.3.3.1
мəтіннің мазмұны бойынша сұрақтар тұжырымдау жəне 
оларға жауап беру;
5.3.5.1
тірек сөздер бойынша жоспар құру

Жазылым 5.4.2.1 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиовизуал-ды 
материалдың негізінде мəтіннің негізгі мазмұнын ба-
яндау;
5.4.4.1 
көркем туындылар-дың қаһармандарына немесе 
олардың іс-əрекеттеріне өз қарым-қатынасын эпитет-
тер мен салыстыруларды пайдалана отырып, əдеби 
тақырыптарға шығармашы-лық жұмыстар жазу;
5.4.7.1 
қаратпа жəне бірыңғай мүшелері бар жай сөйлем-
дердің тыныс белгілерін қолдану

Тілдік бір-
лік терді 
пайдалану

5.5.2.1 
модальды мəнді жəне адамның əртүрлі күйлерін 
білдіретін жақсыз құрылымдарды пайдалану

4-тоқсан

Бі
з с

по
рт
ты

 та
ңд
ай
мы

з

В.
 Л
ьв
ов
ск
ий

. «
Пе

се
нк
а 
о 
за
ря
дк
е»

. В
. Д

он
ни
ко
ва

. «
На

 ка
тк
е»

. В
. Г
ол
яв
ки
н.

 «
В 
лю

бо
м 
де
ле

 н
уж

но
 

ра
бо
та
ть

».
«В

ел
ик
ие

 б
ат
ыр

ы 
ка
за
хс
ко
й 
ст
еп
и»

 (Қ
аж

ым
ұқ
ан

 М
ұң
ай
тп
ас
ов

 ж
ай
лы

)

Тыңдалым 5.1.5.1
сұрақтар бойынша мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 5.2.1.1
синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді қамтитын 
сөздік қорды меңгеру;
5.2.3.1 
орфоэпиялық нормаларды сақтау;
5.2.5.1 
репликаларды дұрыс түсініп жəне кері байланыс ұсына 
отырып, диалогке қатысу

Оқылым 5.3.2.1
сөйлеу стилі (хаттар, күнделіктер), көркем стиль (өлең, 
ертегі) мəтіндерінің стилистика-лық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің баян-
дау типіне тиістілігін анықтау;
5.3.3.1
мəтіннің мазмұны бойынша сұрақтар тұжырымдау жəне 
оларға жауап беру;
5.3.5.1
тірек сөздер бойынша жоспар құру;
5.3.6.1.
тақырыпты жəне негізгі идеяны анықтай отырып, ауыз 
əдебиеті мен əдебиеттің шағын туындыларының 
мазмұнын талдау;
5.3.8.1
мəтіндердің мазмұнын жəне тақырыбын талдау

Жазылым 5.4.1.1
сөйлеу жəне көркем стильдердің элементтерін пайда-
лана отырып, мəтіндер құру (хат, күнделік, өлең, ертегі);
5.4.4.1 
көркем туындылар-дың қаһармандарына немесе 
олардың іс-əрекеттеріне өз қарым-қатынасын эпитет-
тер мен салыстыруларды пайдалана отырып, əдеби 
тақырыптарға шығармашы-лық жұмыстар жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

5.5.1.2
саны, септігі бойынша дұрыс келісе отырып, зат 
есімдер мен сын есімдерді, есімдіктердің, реттік сан 
есімдерді пайдалану;
5.5. 2.2. 
өзінің пікірін, күмəнін, өтінішін, сенімділігін/келісімін/
келіспеушілігін, əңгімелесушінің пікірін білдіруге 
бағыттау үшін қажетті синтаксистік құрылымдарды 
пайдалану
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Тыңдалым 5.1.2.1
тұрмыстық жəне рухани-адамгершілік тақырыптағы 
сөздердің мағынасын түсіну;
5.1.4.1 сұрақтардың негізінде мəтіннің негізгі ойын 
анықтау

Айтылым 5.2.4.1 
иллюстрациялардың, комикстердің негізінде пікірлер 
құру (сипаттау, баяндау);
5.2.6.1 
ұсынылған тақырыпқа/ жағдаятқа сəйкестігі тұрғысынан 
пікірді (монолог/диалог) бағалау

Оқылым 5.3.1.1 
негізгі сөздер мен сөз тіркестерін анықтап, мəтіннің 
жалпы мазмұнын түсіну;
5.3.4.1
оқу түрлерін меңгеру (таныстыру, түсінікте-мелі), 
рөлдер бойынша оқу 

Жазылым 5.4.2.1 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиовизуалды мате-
риалдың негізінде мəтіннің негізгі мазмұнын баяндау;
5.4.6.1 
екпін түспейтін септік жалғауларын дұрыс жазу

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

5.5.2.1 
модальды мəнді жəне адамның əртүрлі күйлерін 
білдіретін жақсыз құрылымдарды пайдалану
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Тыңдалым 6.1.1.1
негізгі сөздерді анықтап, ұзақтығы 2-4 минуттан артық 
емес хабарлама
ның негізгі ақпаратын түсіну;
6.1.4.1
негізгі сөздердің жəне сөз тіркестерінің негізінде 
мəтіннің негізгі ойын анықтау

Айтылым 6.2.1.1
тұрақты тіркес бірліктерін, паронимдерді, кіріктірілген 
сөздерді қамтитын сөздік қорды меңгеру;
6.2.3.1
қайталауларды болдырмай, сəйкесінше сөздерді 
таңдаумен байланысты лексикалық нормаларды 
сақтау

Оқылым 6.3.1.1
мəтіннің тақырыбын, мақсатын немесе мəнін анықтай 
отырып, негізгі ақпаратты түсіну;
6.3.2.1
көркем стиль (əңгіме, мысал), ресми-іскери стиль 
(түсініктеме жазба, қолхат; құттықтау, хабарлан-дыру, 
жарнама) мəтіндерінің стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің баян-
дау типіне тиістілігін анықтау;
6.3.3.1
мəтіннің мазмұнын бағалауға бағытталған сұрақтарды 
тұжырымдау жəне тақырып жəне/немесе көтерілетін 
проблема бойынша өз пікірін білдіре отырып, 
сұрақтарға жауап беру

Жазылым 6.4.1.1 
көркем стиль (өлең, ертегі, əңгіме) жəне ресми-іскери 
стиль (түсініктеме жазба, қолхат, құттықтау, хабарлан-
дыру, жарнама) мəтіндерін құру;
6.4.3.1 
ақпаратты иллюстра-циялар, сюжетті суреттер, ко-
микстер түрінде ұсыну, соның ішінде АКТ пайдалана 
отырып ұсыну

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.1.1.
зат есімдерді келісімді анықтауыш
тар ретінде пайдалану, етістікті зат есімдер, сын 
есімдер;
6.5.2.1 
белсенді жəне енжар құрылым-дарды пайдалану
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Тыңдалым 6.1.2.1 
əлеуметтік-мəдени тақырыптағы сөздердің мағынасын 
түсіну;
6.1.3.1
тақырып пен негізгі ойды анықтап, əңгімелердің, 
поэтикалық туындылар-дың/таныс лексикалық жəне 
грамматикалық бірліктерден тұратын бөліктердің 
мазмұнын түсіну, кейіпкерлердің немесе лирикалық 
қаһарманның əрекеттерін сипаттау жəне бағалау

Айтылым 6.2.4.1
негізгі сөздерге немесе жоспарға сүйеніп, пікір құру (си-
паттау, баяндау, талқылау);
6.2.5.1
таңдалған рөлді ескеріп, «айтушы» позициясын 
«тыңдаушы» позициясына өзгерте отырып, сұрау диа-
логке қатысу

Оқылым 6.3.5.1 қарапайым жоспар құру;
6.3.6.1
басты жəне қосалқы кейіпкерлерді, лирикалық 
қаһарманды бейнелеу ерекшеліктерін анықтап, шағын 
көлемдегі көркем туындылардың мазмұнын талдау

Жазылым 6.4.2.1 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиовизуа-лды 
материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын егжей-
тегжейлі баяндау;
6.4.6.1 
екпінсіз етістік жалғауларын дұрыс жазу;
6.4.7.1 
төл жəне төлеу сөзі бар сөйлем-дерде тыныс 
белгілерін қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.2.1 
белсенді жəне енжар құрылым-дарды пайдалану;
6. 5.2.3.
төл жəне төлеу сөзді пайдалану

2-тоқсан
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Тыңдалым 6.1.1.1
негізгі сөздерді анықтап, ұзақтығы 2-4 минуттан артық 
емес хабарлама
ның негізгі ақпаратын түсіну;
6.1.2.1 
əлеуметтік-мəдени тақырыпта-ғы сөздердің мағынасын 
түсіну

Айтылым 6.2.1.1
тұрақты тір-кес бірлікте-рін, паро-нимдерді, кіріктірілген 
сөздерді қамтитын сөздік қорды меңгеру;
6.2.2.1 мəтінді толық, ішінара мазмұндау;
6.2.4.1 негізгі сөздерге немесе жоспарға сүйеніп, пікір 
құру (сипаттау, баяндау, талқылау)

Оқылым 6.3.1.1 мəтіннің тақырыбын, мақсатын немесе мəнін 
анықтай отырып, негізгі ақпаратты түсіну;
6.3.2.1
көркем стиль (əңгіме, мысал), ресми-іскери стиль (түсі-
ніктеме жаз-ба, қолхат; құттықтау, хабарлан-дыру, 
жарнама) мəтіндерінің стилистика-лық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің баян-
дау типіне тиістілігін анықтау;
6.3.4.1 зерттелмелі жəне іріктемелі оқуды қоса 
алғанда, оқу түрлерін пайдалану

Жазылым 6.4.3.1 
ақпаратты иллюстра-циялар, сюжетті суреттер, ко-
микстер түрінде ұсыну, соның ішінде АКТ пайдалана 
отырып ұсыну;
6.4.5.1 
баяндау, талқылау, сипаттау мəтінінің ерекшеліктерін 
ескере отырып, сурет/
тақырып бойынша эссе жазу (көлемі 80-100 сөз);
6.4.6.1 
екпінсіз етістік жалғауларын дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.1.1.
зат есімдерді келісімді анықтауыш
тар ретінде пайдалану, етістікті зат есімдер, сын 
есімдер;
6.5. 2.2. 
анықтауыш, түсіндірмелі, мезгіл, мақсат, себеп-
салдарлық қарым-қатынасты білдіретін жай жəне 
құрмалас сөйлемдерді пайдалану;
6. 5.2.3.
төл жəне төлеу сөзді пайдалану
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Тыңдалым 6.1.3.1
тақырып пен негізгі ойды анықтап, əң-гімелердің, 
поэтикалық туындылар-дың/таныс лексикалық жəне 
грам-матикалық бірліктерден тұратын бөліктердің 
мазмұнын түсіну, кейіпкерлер-дің немесе лирикалық 
қаһарман-ның əрекет-терін сипат-тау жəне бағалау;
6.1.5.1
негізгі сөздер бойынша мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 6.2.5.1
таңдалған рөлді ескеріп, «айтушы» позициясын 
«тыңдаушы» позициясына өзгерте отырып, сұрау диа-
логке қатысу;
6.2.6.1 
тірек сөздер-ге/жоспарға сүйеніп құрылған пікірді 
(монолог/
диалог) мазмұнның толықтығы тұрғысынан бағалау

Оқылым 6.3.2.1
көркем стиль (əңгіме, мысал), ресми-іскери стиль (түсі-
ніктеме жаз-ба, қолхат; құттықтау, хабарландыру, жар-
нама) мəтіндерінің стилистика
лық ерекшеліктерін анықтау; сипатты белгілердің 
негізінде мəтіннің баяндау типіне тиістілігін анықтау;
6.3.5.1 қарапайым жоспар құру;
6.3.6.1 басты жəне қосалқы кей-іпкерлерді, лирикалық 
қаһарманды бейнелеу ерекшеліктерін анықтап, шағын 
көлемдегі көркем туындылардың мазмұнын талдау;
6.3.7.1 
алынған мəліметтерді салыстыра отырып, əр түрлі 
дереккөздерден ұсынылған тақырып бойынша қажетті 
ақпарат алу

Жазылым 6.4.1.1 
көркем стиль (өлең, ертегі, əңгіме) жəне ресми-іскери 
стиль (түсініктеме жазба, қолхат, құттықтау, хабарлан
дыру, жарнама) мəтіндерін құру;
6.4.2.1 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиовизуалды 
материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын егжей-
тегжейлі баяндау;
6.4.5.1 
баяндау, талқылау, сипаттау мəтінінің ерекшеліктерін 
ескере отырып, сурет/
тақырып бойынша эссе жазу (көлемі 80-100 сөз);
6.4.7.1 
төл жəне төлеу сөзі бар сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.1.3 бөлшек жəне жинақтық сан есімдерді əр түрлі 
формаларда, көлемді белгілеу үшін белгісіз есімдіктер 
мен үстеулерді пайдалану;
6.5. 2.2. 
анықтауыш, түсіндірмелі, мезгіл, мақсат, себеп-
салдарлық қарым-қатынасты білдіретін жай жəне 
құрмалас сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 6.1.1.1

негізгі сөздерді анықтап, ұзақтығы 2-4 минуттан артық 
емес хабарламаның негізгі ақпаратын түсіну;
6.1.2.1 
əлеуметтік-мəдени тақырыпта-ғы сөздердің мағынасын 
түсіну

Айтылым 6.2.1.1
тұрақты тір-кес бірлікте-рін, паро-нимдерді, кіріктірілген 
сөздерді қамтитын сөздік қорды меңгеру;
6.2.2.1
мəтінді толық, ішінара мазмұндау

Оқылым 6.3.1.1
мəтіннің тақырыбын, мақсатын немесе мəнін анықтай 
отырып, негізгі ақпаратты түсіну;
6.3.2.1
көркем стиль (əңгіме, мысал), ресми-іскери стиль (түсі-
ніктеме жаз-ба, қолхат; құттықтау, хабарлан-дыру, 
жарнама) мəтіндерінің стилистика-лық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің баян-
дау типіне тиістілігін анықтау;
6.3.6.1
басты жəне қосалқы кей-іпкерлерді, лирикалық қаһар-
манды бейнелеу ерекшелік-терін анық-тап, шағын 
көлемдегі көркем туындылар-дың мазмұ-нын талдау

Жазылым 6.4.1.1 
көркем стиль (өлең, ертегі, əңгіме) жəне ресми-іскери 
стиль (түсініктеме жазба, қолхат, құттықтау, хабарлан
дыру, жарнама) мəтіндерін құру;
6.4.2.1 
тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиовизуалды 
материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын егжей-
тегжейлі баяндау

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.1.3 бөлшек жəне жинақтық сан есімдерді əр түрлі 
формаларда, көлемді белгілеу үшін белгісіз есімдіктер 
мен үстеулерді пайдалану;
6.5. 2.2. 
анықтауыш, түсіндірмелі, мезгіл, мақсат, себеп-
салдарлық қарым-қатынасты білдіретін жай жəне 
құрмалас сөйлемдерді пайдалану
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. Тыңдалым 6.1.3.1
тақырып пен негізгі ойды анықтап, əң-гімелердің, 
поэтикалық туындылар-дың/таныс лексикалық жəне 
грам-матикалық бірліктерден тұратын бөліктердің 
мазмұнын түсіну, кейіпкерлер-дің немесе лирикалық 
қаһарман-ның əрекет-терін сипат-тау жəне бағалау

Айтылым 6.2.3.1
қайталауларды болдырмай, сəйкесінше сөздерді таң-
даумен байланысты лексикалық нормаларды сақтау;
6.2.4.1
негізгі сөздерге немесе жоспарға сүйеніп, пікір құру (си-
паттау, баяндау, талқылау)

Оқылым 6.3.3.1
мəтіннің мазмұнын бағалауға бағытталған сұрақтарды 
тұжырымдау жəне тақырып жəне/немесе көтерілетін 
проблема бойынша өз пікірін білдіре отырып, 
сұрақтарға жауап беру;
6.3.4.1 зерттелмелі жəне іріктемелі оқуды қоса 
алғанда, оқу түрлерін пайдалану;
6.3.5.1 қарапайым жоспар құру

Жазылым 6.4.3.1 ақпаратты иллюстрациялар, сюжетті суреттер, 
комикстер түрінде ұсыну, соның ішінде АКТ пайдалана 
отырып ұсыну;
6.4.4.1 эпитеттер, салыстырулар жəне тұрақты тіркес-
терді пайдаланып, кейіпкер атынан шығарма шылық 
жұмыстар жазу (соның ішінде əдеби тақырыптарға);
6.4.5.1 баяндау, талқылау, сипаттау мəтінінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, сурет/
тақырып бойынша эссе жазу (көлемі 80-100 сөз) 

Тілдік бір-
лік терді 
пайдалану

6.5.1.2 өздік етісті пайдалану
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Тыңдалым 6.1.4.1 негізгі сөз-дердің жəне сөз тіркес-терінің негі-
зінде мəтін-нің негізгі ойын анықтау;
6.1.5.1 негізгі сөздер бойынша мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 6.2.5.1 таңдалған рөлді ескеріп, «айтушы» позициясын 
«тыңдаушы» позициясына өзгерте отырып, сұрау диа-
логке қатысу;
6.2.6.1 тірек сөздерге/жоспарға сүйеніп құрылған пікірді 
(монолог/
диалог) мазмұнның толықтығы тұрғысынан бағалау

Оқылым 6.3.2.1 көркем стиль (əңгіме, мысал), ресми-іскери 
стиль (түсініктеме жазба, қолхат; құттықтау, хабар-
ландыру, жарнама) мəтіндерінің стилистикалық ерек-
ше ліктерін анықтау; сипатты белгілердің негізінде 
мəтіннің баяндау типіне тиістілігін анықтау;
6.3.7.1 
алынған мəліметтерді салыстыра отырып, əр түрлі 
дереккөздерден ұсынылған тақырып бойынша қажетті 
ақпарат алу

Жазылым 6.4.1.1 көркем стиль (өлең, ертегі, əңгіме) жəне ресми-
іскери стиль (түсініктеме жазба, қолхат, құттықтау, 
хабарландыру, жарнама) мəтіндерін құру;
6.4.6.1 екпінсіз етістік жалғауларын дұрыс жазу;
6.4.7.1 төл жəне төлеу сөзі бар сөйлемдерде тыныс 
белгілерін қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.2.1 белсенді жəне енжар құрылымдарды пайда-
лану;
6.5. 2.2. анықтауыш, түсіндірмелі, мезгіл, мақсат, 
себеп-салдарлық қарым-қатынасты білдіретін жай 
жəне құрмалас сөйлемдерді пайдалану

4-тоқсан
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 Тыңдалым 6.1.4.1 негізгі сөздердің жəне сөз тіркестерінің негізінде 
мəтіннің негізгі ойын анықтау;
6.1.5.1 негізгі сөздер бойынша мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 6.2.1.1 тұрақты тір-кес бірлікте-рін, паронимдерді, 
кіріктірілген сөздерді қамтитын сөздік қорды меңгеру;
6.2.3.1 қайталауларды болдырмай, сəйкесінше 
сөздерді таңдаумен байланысты лексикалық норма-
ларды сақтау;
6.2.4.1 негізгі сөздерге немесе жоспарға сүйеніп, пікір 
құру (сипаттау, баяндау, талқылау)

Оқылым 6.3.1.1 мəтіннің тақырыбын, мақсатын немесе мəнін 
анықтай отырып, негізгі ақпаратты түсіну;
6.3.3.1 мəтіннің мазмұнын бағалауға бағытталған 
сұрақтарды тұжырымдау жəне тақырып жəне/немесе 
көтерілетін проблема бойынша өз пікірін білдіре оты-
рып, сұрақтарға жауап беру;
6.3.4.1 зерттелмелі жəне іріктемелі оқуды қоса 
алғанда, оқу түрлерін пайдалану

Жазылым 6.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиовизуал-
ды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын егжей-
тегжейлі баяндау;
6.4.4.1 эпитеттер, салыстырулар жəне тұрақты тіркес-
терді пайдаланып, кейіпкер атынан шығарма шылық 
жұмыстар жазу (соның ішінде əдеби тақырыптарға)

Тілдік бір-
лік терді 
пайдалану

6.5.1.2 өздік етісті пайдалану;
6.5.2.1 белсенді жəне енжар құрылымдарды пайдалану
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Тыңдалым 6.1.2.1 əлеуметтік-мəдени тақырыпта-ғы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 6.2.5.1 таңдалған рөлді ескеріп, «айтушы» позициясын 
«тыңдаушы» позициясына өзгерте отырып, сұрау диа-
логке қатысу;
6.2.6.1 тірек сөздерге/жоспарға сүйеніп құрылған пікірді 
(монолог/диалог) мазмұнның толықтығы тұрғысынан 
бағалау

Оқылым 6.3.2.1 көркем стиль (əңгіме, мысал), ресми-іскери 
стиль (түсініктеме жазба, қолхат; құттықтау, хабар-
ландыру, жарнама) мəтіндерінің стилистикалық ерек-
ше ліктерін анықтау; сипатты белгілердің негізінде 
мəтіннің баяндау типіне тиістілігін анықтау;
6.3.5.1 қарапайым жоспар құру;
6.3.6.1 басты жəне қосалқы кейіпкерлерді, лирикалық 
қаһарманды бейнелеу ерекшеліктерін анықтап, шағын 
көлемдегі көркем туындылардың мазмұнын талдау;
6.3.8.1
мəтіндердің мазмұнын, идеяларын жəне құрылымдық 
ерекшеліктерін салыстыру

Жазылым 6.4.1.1  көркем стиль (өлең, ертегі, əңгіме) жəне ресми-
іскери стиль (түсініктеме жазба, қолхат, құттықтау, 
хабарлан дыру, жарнама) мəтіндерін құру; 
6.4.5.1 баяндау, талқылау, сипаттау мəтінінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, сурет/тақырып бойын-
ша эссе жазу (көлемі 80-100 сөз); 6.4.6.1 екпінсіз етістік 
жалғауларын дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

6.5.1.1. зат есімдерді келісімді анықтауыштар ретінде 
пайдалану, етістікті зат есімдер, сын есімдер; 
6.5.2.1 белсенді жəне енжар құрылымдарды пайда-
лану; 
6.5. 2.2. анықтауыш, түсіндірмелі, мезгіл, мақсат, 
себеп-салдарлық қарым-қатынасты білдіретін жай 
жəне құрмалас сөйлемдерді пайдалану

3) 7-сынып
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Тыңдалым 7.1.1.1 қажетті ақпаратты алып жəне/немесе 
оқиғалардың реттілігін анықтап, ұзақтығы 3-5 минуттан 
артық емес хабарламаны түсіну;
7.1.4.1 мəтіннің мазмұнына сүйене отырып, мəтіннің 
негізгі ойын анықтау

Айтылым 7.2.3.1 сөйлеудің əр түрлі бөліктерінің формаларын 
пайдаланудың морфологиялық нормаларын сақтау;
7.2.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлермен ал-
масып, диалогке қатысу

Оқылым 7.3.3.1 идеялар, болжамдар шығаруға мүмкіндік 
беретін проблемалық сұрақтарды тұжырымдау жəне 
дəлелдер келтіре отырып, сұрақтарға жауап беру, 
мəтіннің ақпаратын шынайы өмірден басқа деректер-
мен байланыстыру;
7.3.6.1 жанрлық ерекшеліктерді жəне көркем-бейнелеу 
құралдарын анықтай отырып, көркем туындының 
мазмұнын талдау (поэтикалық, прозалық)

Жазылым 7.4.1.1 публицистикалық стиль (оқиға туралы репор-
таж, аңдатпа, пікір) жəне ресми-іскери стиль (сенімхат, 
өтініш, ресми құттықтау, іскери хат) мəтіндерін құру;
7.4.7.1 кірме сөздері жəне құрылымдары бар 
сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

7.5.1.2 қарым-қатынас жағдайына сəйкес келетін 
етістіктің аяқталған жəне аяқталмаған түрін шартты, 
ашық жəне бұйрық райда қолдану
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Тыңдалым 7.1.2.1 оқу-білім беру тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну;
7.1.3.1сюжеттік желіні немесе өлеңнің көңіл-күйін 
анықтап, шағын поэтикалық туныдылардың/бөліктердің 
мазмұнын түсіну

Айтылым 7.2.1.1 эмоционалдық-боялған лексиканы, терминдерді 
қамтитын сөздік қорды меңгеру;
7.2.4.1 жеке сезімдері мен бақылауларының негізінде 
дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/немесе баяндау 
элементтері бар талқылау)

Оқылым 7.3.1.1 ақпаратты жалпыға мəлім, күнделікті білімдерді 
байланыстыра отырып, тұтас жəне тұтастай емес 
мəтіндердің басты жəне жанама ақпаратын түсіну;
7.3.5.1 күрделі жоспар құру

Жазылым 7.4.3.1 ақпаратты кесте, сызба, диаграмма, график 
түрінде ұсыну;
7.4.6.1 сөздердің əр-түрлі бөілктерінде дауысты жəне 
дауыссыздарды, дефис арқылы сөздерді дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

7.5.1.1. жинақтық, заттық жəне абстрактілі зат 
есімдерді, əртүрлі салыстыру дəрежесіндегі сын 
есімдер мен үстеулерді пайдалану;
7.5.2.1 кірме құрылымдармен жəне біртекті мүше-
лермен күрделендірілген жай сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 7.1.1.1 қажетті ақпаратты алып жəне/немесе 
оқиғалардың реттілігін анықтап, ұзақтығы 3-5 минуттан 
артық емес хабарламаны түсіну;
7.1.3.1 сюжеттік желіні немесе өлеңнің көңіл-күйін 
анықтап, шағын поэтикалық туныдылардың/бөліктердің 
мазмұнын түсіну

Айтылым 7.2.1.1 эмоционалдық-боялған лексиканы, терминдерді 
қамтитын сөздік қорды меңгеру;
7.2.2.1 мəтінді қысқартудың əртүрлі тəсілдерін пайда-
ланып, мазмұнын қайта айту;
7.2.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлермен ал-
масып, диалогке қатысу

 Оқылым 7.3.1.1 ақпаратты жалпыға мəлім, күнделікті білімдерді 
байланыстыра отырып, тұтас жəне тұтастай емес 
мəтіндердің басты жəне жанама ақпаратын түсіну;
7.3.5.1 күрделі жоспар құру;
7.3.6.1 жанрлық ерекшеліктерді жəне көркем-бейнелеу 
құралдарын анықтай отырып, көркем туындының 
мазмұнын талдау (поэтикалық, прозалық)

 Жазылым 7.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зуалды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
сығымдап баяндау;
7.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай оты-
рып, дəйек сөздердің, мақал-мəтелдердің, қанатты 
сөздердің негізінде эссе жазу (көлемі 100-120 сөз);
7.4.7.1 кірме сөздері жəне құрылымдары бар 
сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану 

7.5.1.2 қарым-қатынас жағдайына сəйкес келетін 
етістіктің аяқталған жəне аяқталмаған түрін шартты, 
ашық жəне бұйрық райда қолдану
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Тыңдалым 7.1.2.1 оқу-білім беру тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну;
7.1.5.1 мəтіннің тақырыбы немесе басы бойынша мəтін 
мазмұнын болжау

Айтылым 7.2.4.1 жеке сезімдері мен бақылауларының негізінде 
дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/немесе баяндау 
элементтері бар талқылау);
7.2.6.1 жеке əсерлерге/бақылауларға негізделген 
пікірді (монолог/диалог) бағалау

Оқылым 7.3.2.1 публицистикалық стиль (оқиға туралы репор-
таж, аңдатпа, пікір), ресми-іскери стиль (сенімхат, 
өтініш, шарт, ресми құттықтау, іскери хат) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің талқылау типіне 
тиістілігін анықтау;
7.3.4.1 іздеушілікті қоса алғанда, оқу түрлерін пай-
далану

Жазылым 7.4.1.1 публицистикалық стиль (оқиға туралы репор-
таж, аңдатпа, пікір) жəне ресми-іскери стиль (сенімхат, 
өтініш, ресми құттықтау, іскери хат) мəтіндерін құру;
7.4.3.1 ақпаратты кесте, сызба, диаграмма, график 
түрінде ұсыну;
7.4.6.1 сөздердің əр-түрлі бөліктерінде дауысты жəне 
дауыссыздарды, дефис арқылы сөздерді дұрыс жазу

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

7.5.2.1 кірме құрылымдармен жəне біртекті 
мүшелермен күрделендірілген жай сөйлемдерді пай-
далану

3-тоқсан

Ұл
тт
ық

 д
əс
тү
рл
ер

 м
ен

 м
ер
ек
ел
ер

Н.
В.

 Г
ог
ол
ь.

 «
Но

чь
 п
ер
ед

 Р
ож

де
ст
во
м»

. Ф
. О

нг
ар
сы

но
ва

. 
«К
аз
ах
ск
ие

 тр
ад
иц
ии

».
 С

. М
ау
ле
но
в.

 «
На

ур
ыз

».
 М

. М
ак
ат
ае
в.

 
«Н

ау
ры

з-
ду
ма

н»
. 

Тыңдалым 7.1.1.1 қажетті ақпаратты алып жəне/немесе 
оқиғалардың реттілігін анықтап, ұзақтығы 3-5 минуттан 
артық емес хабарламаны түсіну;
7.1.3.1 сюжеттік желіні немесе өлеңнің көңіл-күйін 
анықтап, шағын поэтикалық туныдылардың/бөліктердің 
мазмұнын түсіну

Айтылым 7.2.1.1 эмоционалдық-боялған лексиканы, терминдерді 
қамтитын сөздік қорды меңгеру;
7.2.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлермен ал-
масып, диалогке қатысу

Оқылым 7.3.1.1 ақпаратты жалпыға мəлім, күнделікті білімдерді 
байланыстыра отырып, тұтас жəне тұтастай емес 
мəтіндердің басты жəне жанама ақпаратын түсіну;
7.3.5.1 күрделі жоспар құру;
7.3.8.1 мəтіндердің мазмұнын, мақсатын жəне нысана-
лы аудиторияны салыстыру

Жазылым 7.4.3.1 ақпаратты кесте, сызба, диаграмма, график 
түрінде ұсыну;
7.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай оты-
рып, дəйек сөздердің, мақал-мəтелдердің, қанатты 
сөздердің негізінде эссе жазу (көлемі 100-120 сөз)

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

7.5. 2.2. шартты, қарсылықты, салыстырмалы қарым-
қатынасты білдіретін құрмалас сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 7.1.4.1 мəтіннің мазмұнына сүйене отырып, мəтіннің 
негізгі ойын анықтау;
7.1.5.1 мəтіннің тақырыбы немесе басы бойынша мəтін 
мазмұнын болжау

Айтылым 7.2.2.1 мəтінді қысқартудың əртүрлі тəсілдерін пайда-
ланып, мазмұнын қайта айту;
7.2.3.1 сөйлеудің əр түрлі бөліктерінің формаларын 
пайдаланудың морфологиялық нормаларын сақтау

Оқылым 7.3.3.1 идеялар, болжамдар шығаруға мүмкіндік 
беретін проблемалық сұрақтарды тұжырымдау жəне 
дəлелдер келтіре отырып, сұрақтарға жауап беру, 
мəтіннің ақпаратын шынайы өмірден басқа деректер-
мен байланыстыру;
7.3.4.1 іздеушілікті қоса алғанда, оқу түрлерін пай-
далану; 
7.3.7.1 қарама-қайшы ақпаратты сəйкестендіріп жəне 
анықтап, қажетті ақпарат алу

Жазылым 7.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зуалды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
сығымдап баяндау;
7.4.4.1 өзін ұсынылатын жағдайда елестете оты-
рып жəне эмоционалдық суреттелген лексиканы, 
эпитеттерді, салыстыруларды, тұрақты тір-кестерді 
жəне кейіптеулерді пайдаланып өзіндік сезімдерін си-
паттап, шығармашылық жұмыстар жазу (соның ішінде 
əдеби тақырыптарға)

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

7.5.1.3 құрама сан есімдерді сəйкесінше формаларда 
пайдалану;
7.5. 2.2. шартты, қарсылықты, салыстырмалы қарым-
қатынасты білдіретін құрмалас сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 7.1.2.1 оқу-білім беру тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 7.2.4.1 жеке сезімдері мен бақылауларының негізінде 
дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/немесе баяндау 
элементтері бар талқылау);
7.2.6.1 жеке əсерлерге/бақылауларға негізделген 
пікірді (монолог/диалог) бағалау

Оқылым 7.3.2.1 публицистикалық стиль (оқиға туралы репор-
таж, аңдатпа, пікір), ресми-іскери стиль (сенімхат, 
өтініш, шарт, ресми құттықтау, іскери хат) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің талқылау типіне 
тиістілігін анықтау;
7.3.6.1 жанрлық ерекшеліктерді жəне көркем-бейнелеу 
құралдарын анықтай отырып, көркем туындының 
мазмұнын талдау (поэтикалық, прозалық)

Жазылым 7.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зуалды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
сығымдап баяндау;
7.4.6.1 сөздердің əр-түрлі бөілктерінде дауысты жəне 
дауыссыздарды, дефис арқылы сөздерді дұрыс жазу

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

7.5. 2.2. шартты, қарсылықты, салыстырмалы қарым-
қатынасты білдіретін құрмалас сөйлемдерді пайдалану

4-тоқсан
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Тыңдалым 7.1.4.1 мəтіннің мазмұнына сүйене отырып, мəтіннің 
негізгі ойын анықтау;
7.1.5.1 мəтіннің тақырыбы немесе басы бойынша мəтін 
мазмұнын болжау

Айтылым 7.2.1.1 эмоционалдық-боялған лексиканы, терминдерді 
қамтитын сөздік қорды меңгеру;
7.2.3.1 сөйлеудің əр түрлі бөліктерінің формаларын 
пайдаланудың морфологиялық нормаларын сақтау;
7.2.4.1 жеке сезімдері мен бақылауларының негізінде 
дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/немесе баяндау 
элементтері бар талқылау)

Оқылым 7.3.3.1 идеялар, болжамдар шығаруға мүмкіндік 
беретін проблемалық сұрақтарды тұжырымдау жəне 
дəлелдер келтіре отырып, сұрақтарға жауап беру, 
мəтіннің ақпаратын шынайы өмірден басқа деректер-
мен байланыстыру;
7.3.4.1 іздеушілікті қоса алғанда, оқу түрлерін пай-
далану;
7.3.6.1 жанрлық ерекшеліктерді жəне көркем-бейнелеу 
құралдарын анықтай отырып, көркем туындының 
мазмұнын талдау (поэтикалық, прозалық)
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Жазылым 7.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зуалды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
сығымдап баяндау;
7.4.4.1 өзін ұсынылатын жағдайда елестете оты-
рып жəне эмоционалдық суреттелген лексиканы, 
эпитеттерді, салыстыруларды, тұрақты тір-кестерді 
жəне кейіптеулерді пайдаланып өзіндік сезімдерін си-
паттап, шығармашылық жұмыстар жазу (соның ішінде 
əдеби тақырыптарға)

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

7.5.1.2 қарым-қатынас жағдайына сəйкес келетін 
етістіктің аяқталған жəне аяқталмаған түрін шартты, 
ашық жəне бұйрық райда қолдану;
7.5. 2.2. шартты, қарсылықты, салыстырмалы қарым-
қатынасты білдіретін құрмалас сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 7.1.2.1 оқу-білім беру тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 7.2.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлермен ал-
масып, диалогке қатысу;
7.2.6.1 жеке əсерлерге/бақылауларға негізделген 
пікірді (монолог/диалог) бағалау

Оқылым 7.3.1.1 ақпаратты жалпыға мəлім, күнделікті білімдерді 
байланыстыра отырып, тұтас жəне тұтастай емес 
мəтіндердің басты жəне жанама ақпаратын түсіну;
7.3.2.1 публицистикалық стиль (оқиға туралы репор-
таж, аңдатпа, пікір), ресми-іскери стиль (сенімхат, 
өтініш, шарт, ресми құттықтау, іскери хат) мəтіндерінің 
стилис тикалық ерекшеліктерін анықтау; сипатты белгі-
лердің негізінде мəтіннің талқылау типіне тиістілігін 
анықтау;   7.3.5.1 күрделі жоспар құру;
7.3.8.1 мəтіндердің мазмұнын, мақсатын жəне нысана-
лы аудиторияны салыстыру

Жазылым 7.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай оты-
рып, дəйек сөздердің, мақал-мəтелдердің, қанатты 
сөздердің негізінде эссе жазу (көлемі 100-120 сөз);
7.4.6.1 сөздердің əр-түрлі бөілктерінде дауысты жəне 
дауыссыздарды, дефис арқылы сөздерді дұрыс жазу

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

7.5.2.1 кірме құрылымдармен жəне біртекті мүше-
лермен күрделендірілген жай сөйлемдерді пайдалану;
7.5. 2.2. шартты, қарсылықты, салыстырмалы қарым-
қатынасты білдіретін құрмалас сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 8.1.1.1 бөлінген деректерді жалпы контекске біріктіріп, 
себеп-салдарлық байланыстарды анықтап жəне қоры-
тынды жасап, ұзақтығы 4-6 минуттан артық емес хабар-
ламаның негізгі жəне егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну;
8.1.2.1 тарихи-мəдени тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 8.2.1.1 жалпытілдік баламаларды ауыстыру үшін 
жеткілікті сөздік қорды немесе сипаттамалы айналым-
дарды (перифразаларды) меңгеру;
7.2.3.1 сөйлеудің əр түрлі бөліктерінің формаларын 
пайдаланудың морфологиялық нормаларын сақтау

Оқылым 8.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жана-
ма жəне егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну;
8.3.2.1 публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу), ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерінің стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің аралас 
типке тиістілігін анықтау;
8.3.3.1 идеялар, түсіндірулер, болжамдар шығаруға 
мүмкіндік беретін мəтін бойынша проблемалық 
сұрақтарды тұжырымдау жəне əртүрлі сұрақтар 
типтеріне жауап беру

Жазылым 8.4.1.1. публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу) жəне ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерін құру;  8.4.6.1 -МА/-МЕ жалғауын 
əр түрлі сөздермен дұрыс жазуды таңдау

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5.1.1. сəйкесінше формаларда күрделі зат есімдерді, 
сын есімдерді, үстеулерді пайдалану;
8.5.1.2 қозғалыс етістіктерін пайдалану
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Тыңдалым 8.1.3.1 сюжет дамуының немесе шиеленістің негізгі 
сəттерін анықтап, прозалық, драмалық жəне поэтика-
лық туындылардың/бөліктердің мазмұнын түсіну;
8.1.4.1 авторлық ұстанымды айқындап, мəтіннің негізгі 
ойын анықтау

Айтылым 8.2.4.1 кестелердің, диаграммалардың, сыз-балардың 
негізінде дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/ немесе ба-
ян-дау элементтері бар талқылау);
8.2.5.1 өз көзқарасын дəлелдеп, қоғамдық-маңызды 
проблемалар бойынша диалогке қатысу

Оқылым 8.3.5.1 дəйек сөзді жоспар құру;
8.3.6.1 құрылымдық-компози-циялық ерекшеліктерін 
анықтай отырып, көр-кем туынды-лардың мазмұнын 
талдау (поэтикалық, прозалық, драмалық)

Жазылым 8.4.3.1 ақпаратты соның ішінде кестеден, сызба-
дан, диаграммадан, графиктен тұратын презентация 
түрінде ұсыну; 8.4.7.1 оқшау сөйлем мүшелері бар 
сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

8.5.1.1. сəйкесінше формаларда күрделі зат есімдерді, 
сын есімдерді, үстеулерді пайдалану;
8.5.2.1 есімшелерді пайдалану жəне оларды 
синонимдік құрылымдармен ауыстыру
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Тыңдалым 8.1.1.1 бөлінген деректерді жалпы контекске біріктіріп, 
себеп-салдарлық байланыстарды анықтап жəне қоры-
тынды жасап, ұзақтығы 4-6 минуттан артық емес 
хабар ламаның негізгі жəне егжей-тегжейлі ақпаратын 
түсіну;
8.1.3.1 сюжет дамуының немесе шиеленістің негізгі 
сəттерін анықтап, прозалық, драмалық жəне поэтика-
лық туындылардың/бөліктердің мазмұнын түсіну

Айтылым 8.2.1.1 жалпытілдік баламаларды ауыстыру үшін 
жеткілікті сөздік қорды немесе сипаттамалы айналым-
дарды (перифразаларды) меңгеру;
8.2.2.1 мəтіннің мазмұнын шығармашылық 
толықтырулармен қайта айту;
8.2.5.1 өз көзқарасын дəлелдеп, қоғамдық-маңызды 
проблемалар бойынша диалогке қатысу

Оқылым 8.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жана-
ма жəне егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну;
8.3.2.1 публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу), ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерінің стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің аралас 
типке тиістілігін анықтау;
8.3.5.1 дəйек сөзді жоспар құру;
8.3.6.1 құрылымдық-композициялық ерекшеліктерін 
анықтай отырып, көр-кем туындылардың мазмұнын 
талдау (поэтикалық, прозалық, драмалық)

Жазылым 8.4.1.1. публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу) жəне ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерін құру;
8.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зу-алды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
іріктемелі баяндау;
8.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, 
автордың ұстанымына өз келісімін/келіспе-уін білдіріп, 
ұсынылған проблема бойынша эссе жазу (көлемі 120-
140 сөз);
8.4.7.1 оқшау сөйлем мүшелері бар сөйлемдерде ты-
ныс белгілерін қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5.1.3. ырықты жəне ырықсыз есімше жасау
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Тыңдалым 8.1.2.1 тарихи-мəдени тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну;
8.1.5.1 тыңдалған мəтіннің үзіндісі бойынша мəтін 
мазмұнын болжау

Айтылым 8.2.4.1 кестелердің, диаграммалардың, сызбалардың 
негізінде дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/ немесе ба-
яндау элементтері бар талқылау);
8.2.6.1 кестелердің, сызбалардың, диаграммалардың, 
графиктердің негізінде құрылған пікірді (монолог/диа-
лог) бағалау

Оқылым 8.3.2.1 публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу), ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерінің стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің аралас 
типке тиістілігін анықтау;
8.3.4.1 талдамалықты қоса алғанда, оқу түрлерін пай-
далану

Жазылым 8.4.1.1. публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу) жəне ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерін құру;
8.4.3.1 ақпаратты соның ішінде кестеден, сызба-
дан, диаграммадан, графиктен тұратын презентация 
түрінде ұсыну;   8.4.6.1 -МА/-МЕ жалғауын əр түрлі 
сөздермен дұрыс жазуды таңдау

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5.1.2 қозғалыс етістіктерін пайдалану;
8.5.2.2. көсемшелерді пайдалану жəне оларды 
синонимдік құрылымдармен ауыстыру
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Тыңдалым 8.1.1.1
бөлінген деректерді жалпы контекске біріктіріп, себеп-
салдарлық байланыстарды анықтап жəне қоры тынды 
жасап, ұзақтығы 4-6 минуттан артық емес хабар-
ламаның негізгі жəне егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну;
8.1.3.1 сюжет дамуының немесе шиеленістің негізгі 
сəттерін анықтап, прозалық, драмалық жəне поэтика-
лық туындылардың/бөліктердің мазмұнын түсіну

Айтылым 8.2.1.1 жалпытілдік баламаларды ауыстыру үшін 
жеткілікті сөздік қорды немесе сипаттамалы айналым-
дарды (перифразаларды) меңгеру;
8.2.5.1 өз көзқарасын дəлелдеп, қоғамдық-маңызды 
проблемалар бойынша диалогке қатысу

Оқылым 8.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жана-
ма жəне егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну;
8.3.5.1 дəйек сөзді жоспар құру;
8.3.8.1 мазмұнды, тілдік ерекшеліктерді салыстыру

Жазылым 8.4.3.1 ақпаратты соның ішінде кестеден, сызба-
дан, диаграммадан, графиктен тұратын презентация 
түрінде ұсыну;
8.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, 
автордың ұстанымына өз келісімін/келіспе-уін білдіріп, 
ұсынылған проблема бойынша эссе жазу (көлемі 120-
140 сөз)

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5.1.3. ырықты жəне ырықсыз есімше жасау 
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Тыңдалым 8.1.4.1 авторлық ұстанымды айқындап, мəтіннің негізгі 
ойын анықтау; 
8.1.5.1 тыңдалған мəтіннің үзіндісі бойынша мəтін 
мазмұнын болжау

Айтылым 8.2.2.1 мəтіннің мазмұнын шығармашылық 
толықтырулармен қайта айту;
8.2.3.1 есімше жəне көсемше айналымдарын 
келісу жəне басқару, қолдану ережелерін қамтитын 
синтаксистік нормаларды сақтау

Оқылым 8.3.3.1 идеялар, түсіндірулер, болжамдар шығаруға 
мүмкіндік беретін мəтін бойынша проблемалық 
сұрақтарды тұжырымдау жəне əртүрлі сұрақтар 
типтеріне жауап беру;
8.3.4.1 талдамалықты қоса алғанда, оқу түрлерін пай-
далану;
8.3.7.1 өзектілігін, анықтығын, пайдалылығын жəне 
құндылығын анықтай отырып, əр түрлі дерек-
көздерден ұсынылған тақырып бойынша қажетті 
ақпарат алу

Жазылым 8.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зуалды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
іріктемелі баяндау;
8.4.4.1 берілген мақсатқа сəйкес белгілі бір рөлді жəне 
сөйлеу мінез-құлқын таңдап, эпитеттер, салыстыру-
лар, тұрақты тіркестер, кейіптеулер мен метафоралар 
пайда-ланып, шығармашы-лық жұмыстар жазу (соның 
ішінде əдеби тақырыптарға)

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5.2.1 есімшелерді пайдалану жəне оларды 
синонимдік құрылымдармен ауыстыру
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». Тыңдалым 8.1.2.1 тарихи-мəдени тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 8.2.4.1 кестелердің, диаграммалардың, сызбалардың 
негізінде дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/ немесе ба-
яндау элементтері бар талқылау);
8.2.6.1 кестелердің, сызбалардың, диаграммалардың, 
графиктердің негізінде құрылған пікірді (монолог/диа-
лог) бағалау

Оқылым 8.3.2.1 публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу), ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерінің стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің аралас 
типке тиістілігін анықтау;
8.3.6.1 құрылымдық-композициялық ерекшеліктерін 
анықтай отырып, көркем туындылардың мазмұнын 
талдау (поэтикалық, прозалық, драмалық)

Жазылым 8.4.1.1. публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу) жəне ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерін құру;
8.4.6.1 -МА/-МЕ жалғауын əр түрлі сөздермен дұрыс 
жазуды таңдау
8.4.7.1 оқшау сөйлем мүшелері бар сөйлемдерде ты-
ныс белгілерін қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5. 2.2. көсемшелерді пайдалану жəне оларды 
синонимдік құрылымдармен ауыстыру

4-тоқсан

Ө
не
р 
кү
ш
і

А.
С.

 П
уш

ки
н.

 «
М
оц
ар
т и

 С
ал
ье
ри

».
 К

.Г
. П

ау
ст
ов
ск
ий

. 
«С

та
ры

й 
по
ва
р»

. Б
.П

. Е
ки
мо

в.
 «
М
уз
ык
а 
ст
ар
ог
о 
до
ма

».
 

І.Ж
ан
сү
гір
ов

. П
оэ
ма

 «
Кү
йш

і»
 (ү
зін

ді
).

Тыңдалым 8.1.2.1 тарихи-мəдени тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 8.2.4.1 кестелердің, диаграммалардың, сызбалардың 
негізінде дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/ немесе ба-
яндау элементтері бар талқылау);
8.2.6.1 кестелердің, сызбалардың, диаграммалардың, 
графиктердің негізінде құрылған пікірді (монолог/диа-
лог) бағалау

Оқылым 8.3.2.1 публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу), ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерінің стилистикалық ерекшеліктерін 
анықтау; сипатты белгілердің негізінде мəтіннің аралас 
типке тиістілігін анықтау;
8.3.6.1 құрылымдық-композициялық ерекшеліктерін 
анықтай отырып, көр-кем туындылардың мазмұнын 
талдау (поэтикалық, прозалық, драмалық)

Жазылым 8.4.1.1. публицистикалық стиль (мақала, сұхбат, очерк, 
үндеу) жəне ресми-іскери стиль (мінездеме, өмірбаян, 
түйіндеме) мəтіндерін құру;
8.4.6.1 -МА/-МЕ жалғауын əр түрлі сөздермен дұрыс 
жазуды таңдау

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5. 2.2. көсемшелерді пайдалану жəне оларды 
синонимдік құрылымдармен ауыстыру
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. Тыңдалым 8.1.4.1 авторлық ұстанымды айқындап, мəтіннің негізгі 
ойын анықтау;
8.1.5.1 тыңдалған мəтіннің үзіндісі бойынша мəтін 
мазмұнын болжау

Айтылым 8.2.1.1 жалпытілдік баламаларды ауыстыру үшін 
жеткілікті сөздік қорды немесе сипаттамалы айналым-
дарды (перифразаларды) меңгеру;
8.2.3.1 есімше жəне көсемше айналымдарын 
келісу жəне басқару, қолдану ережелерін қамтитын 
синтаксистік нормаларды сақтау;
8.2.4.1 кестелердің, диаграммалардың, сызбалардың 
негізінде дəлелді пікір құру (сипаттау жəне/ немесе ба-
яндау элементтері бар талқылау)

Оқылым 8.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жана-
ма жəне егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну;
8.3.3.1 идеялар, түсіндірулер, болжамдар шығаруға 
мүмкіндік беретін мəтін бойынша проблемалық 
сұрақтарды тұжырымдау жəне əртүрлі сұрақтар 
типтеріне жауап беру;
8.3.4.1 талдамалықты қоса алғанда, оқу түрлерін пай-
далану

Жазылым 8.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе аудиови-
зуалды материалдың негізінде мəтіннің мазмұнын 
іріктемелі баяндау;
8.4.4.1 берілген мақсатқа сəйкес белгілі бір рөлді жəне 
сөйлеу мінез-құлқын таңдап, эпитеттер, салыстыру-
лар, тұрақты тіркестер, кейіптеулер мен метафоралар 
пайдаланып, шығармашылық жұмыстар жазу (соның 
ішінде əдеби тақырыптарға);
8.4.6.1 -МА/-МЕ жалғауын əр түрлі сөздермен дұрыс 
жазуды таңдау

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

8.5.1.3. ырықты жəне ырықсыз есімше жасау

5) 9-сынып

Та
қы

ры
п

О
қы

ла
ты

н 
кө
рк
ем

 
ту
ы
нд

ы
ла

р 
(т
аң
да

у 
бо

йы
нш

а)

Сөйлеу 
əрекетінің 
түрлері

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Ə
ле
м 
ха
лы

қт
ар
ын

ың
 м
əд
ен
ие
ті

А.
 Қ
ұн
ан
ба
ев

. «
Сл

ов
а 
на
зи
да
ни
я»

 - 
«1

7 
Сл

ов
о»

. М
. Ш

ах
ан
ов

. «
Че

ты
ре

 м
ат
ер
и»

. В
. Г
ун
да
ре
в.

 
«Н

а 
зе
мл

е 
Аб

ая
».

Тыңдалым 9.1.1.1 қосалқы мəтінді, пікір айту мақсатын жəне 
айтушының оқиғалар мен кейіпкерлерге қатынасын 
анықтап жəне қорытынды жасап, ұзақтығы 5-8 ми-
нуттан аспайтын хабарламаның негізгі жəне егжей-
тегжейлі ақпаратын түсіну;
9.1.4.1 мəтіннің құрылымын ескеріп, мəтіннің негізгі 
ойын анықтау

Айтылым 9.2.3.1 сөз сөйлеуге стильге сəйкес келетін лексикалық 
жəне синтаксистік бірліктерді қоса отырып, сөйлеу 
нормаларын сақтау;
8.2.5.1 өз көзқарасын дəлелдеп, қоғамдық-маңызды 
проблемалар бойынша диалогке қатысу

Оқылым 9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.3.1 мəтіннің ақпаратын қайта айта отырып 
сұрақтар тұжырымдау жəне дерек пен пікірді ажырата 
отырып, оларға жауап беру;
8.3.6.1 құрылымдық-композициялық ерекшеліктерін 
анықтай отырып, көр-кем туындылардың мазмұнын 
талдау (поэтикалық, прозалық, драмалық)

Жазылым 9.4.1.1. публицистикалық стиль (проблемалық 
мақала), ғылыми стиль (аннотация, мақала, тезистер) 
жəне ресми-іскери стиль (ереже, есеп, нұсқаулық) 
мəтіндерін құру;
9.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, өз 
пікірін негіздеп жəне проблеманы шешу жолдарын 
ұсынып, ұсынылған проблема бойынша эссе жазу 
(көлемі 140-160 сөз);
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

9.5.1.1. сəйкесінше формаларда зат есімдерді, сын 
есімдерді, үстеулерді пайдалану (соның ішінде басқа 
сөйлеу бөліктерінен құрылған)
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Тыңдалым 9.1.2.1 қоғамдық-саяси тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну;
9.1.3.1 автор қаһармандарға, оқиғаларға деген 
эмоционалдық-бағалық қарым-қатынасын білдіретін 
сөздерді анықтап, прозалық, драмалық, поэтикалық 
туындылардық/бөліктердің мазмұнын түсіну

Айтылым 9.2.1.1 тақырыптардың кең шеңбері бойынша тиімді 
қарым-қатынас үшін жеткілікті сөздік қор көлемін 
меңгеру;
9.2.4.1 назарды тарту тəсілдерін қолданып жəне ны-
саналы аудиторияны ескеріп, пікір құру (талқылау, 
нандыру)

Оқылым 9.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жа-
нама жəне жасырын (астарлы мəтін) ақпаратын түсіну;
9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.5.1 тезистік жоспар құру

Жазылым 9.4.1.1. публицистикалық стиль (проблемалық 
мақала), ғылыми стиль (аннотация, мақала, тезистер) 
жəне ресми-іскери стиль (ереже, есеп, нұсқаулық) 
мəтіндерін құру;
9.4.3.1 ақпаратты кестелердің, сызбалардың, 
диаграммалардың, графиктердің негізінде есеп, 
мақала, анықтама түрінде жəне керісінше ұсыну;
9.4.6.1 жалғауларды дұрыс жазу;
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

9.5.1.1. сəйкесінше формаларда зат есімдерді, сын 
есімдерді, үстеулерді пайдалану (соның ішінде басқа 
сөйлеу бөліктерінен құрылған);
9.5.2.1 ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас 
жағдайына сəйкес келетін жай жəне құрмалас 
сөйлемдерді пайдалану

2-тоқсан

Та
ри
х 
жə

не
 тұ

лғ
а

А.
С.

 П
уш

ки
нн
ің

 «
Ка
пи
та
нс
ка
я 
до
чк
а»

 п
ов
ес
і. 
М

. Ш
ах
ан
ов

. «
О
тр
ар
ск
ая

 п
оэ
ма

 о
 п
об
еж

де
нн
ом

 
по
бе
ди
те
ле

» 
не
ме

се
 «
Пр

ос
че
т Ч

ин
ги
сх
ан
а»

. М
. А

уэ
зо
в 

«П
ут
ь 
Аб

ая
».

 Ə
. К
ек
іл
ба
ев

. «
Пл

ея
ды

 –
 с
о-

зв
ез
ди
е 
на
де
жд

ы»
. А

. Б
ай
тұ
рс
ын

ов
. «
Ве

ли
ки
й 
по
эт

 ка
за
хо
в»

.

Тыңдалым 9.1.1.1 қосалқы мəтінді, пікір айту мақсатын жəне 
айтушының оқиғалар мен кейіпкерлерге қатынасын 
анықтап жəне қорытынды жасап, ұзақтығы 5-8 ми-
нуттан аспайтын хабарламаның негізгі жəне егжей-
тегжейлі ақпаратын түсіну;
9.1.3.1 автор қаһармандарға, оқиғаларға деген 
эмоционалдық-бағалық қарым-қатынасын білдіретін 
сөздерді анықтап, прозалық, драмалық, поэтикалық 
туындылардық/бөліктердің мазмұнын түсіну

Айтылым 9.2.1.1 тақырыптардың кең шеңбері бойынша тиімді 
қарым-қатынас үшін жеткілікті сөздік қор көлемін 
меңгеру;
9.2.2.1 автордың ұстанымын бағалап, проблемалық 
жағдаятты өзіндік түсінуді көрсете отырып, мəтіннің 
мазмұнын қайта айту;
9.2.5.1 əртүрлі көзқарастарды жинақтап жəне пробле-
маны шешу жолдарын тұжырымдап, ұсынылған проб-
лема бойынша пікірталасқа қатысу

Оқылым 9.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жа-
нама жəне жасырын (астарлы мəтін) ақпаратын түсіну;
9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.5.1 тезистік жоспар құру;
9.3.6.1 авторлық ұстанымды анықтап жəне туындының 
мазмұнын бағалап, көркем туындылардың мазмұнын 
талдау

Жазылым 9.4.1.1. публицистикалық стиль (проблемалық 
мақала), ғылыми стиль (аннотация, мақала, тезистер) 
жəне ресми-іскери стиль (ереже, есеп, нұсқаулық) 
мəтіндерін құру;
9.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе ауди-
овизуалды материалдың ақпаратын мазмұнын 
шығармашылық тұрғыдан түсіндіре отырып баяндау;
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

9.5.1.2 етістіктерді сəйкесінше формаларда пайда-
лану;
9.5.2.1 ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас 
жағдайына сəйкес келетін жай жəне құрмалас 
сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 9.1.2.1 қоғамдық-саяси тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну;
9.1.5.1 пікірлер негізінде мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 9.2.4.1 назарды тарту тəсілдерін қолданып жəне ны-
саналы аудиторияны ескеріп, пікір құру (талқылау, 
нандыру);
9.2.6.1 назарды тарту тəсілдерін пайдаланып жəне 
нысаналы аудиторияны ескеріп, пікірді (монолог/диа-
лог) бағалау

Оқылым 9.3.4.1 оқу түрлерін пайдалану, оқу кезінде сыни ойлау 
техникаларын меңгеру;
9.3.7.1 ақпаратты алу жəне жалпылау, өзіндік пікірді 
білдіре отырып, алынған мəліметтердің негізінде 
қорытындылар жасау

Жазылым 9.4.3.1 ақпаратты кестелердің, сызбалардың, 
диаграммалардың, графиктердің негізінде есеп, 
мақала, анықтама түрінде жəне керісінше ұсыну;
9.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, өз 
пікірін негіздеп жəне проблеманы шешу жолдарын 
ұсынып, ұсынылған проблема бойынша эссе жазу 
(көлемі 140-160 сөз);
9.4.6.1 жалғауларды дұрыс жазу;
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

9.5.1.2 етістіктерді сəйкесінше формаларда пайда-
лану;
9.5.2.1 ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас 
жағдайына сəйкес келетін жай жəне құрмалас 
сөйлемдерді пайдалану

3-тоқсан
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Тыңдалым 9.1.1.1 қосалқы мəтінді, пікір айту мақсатын жəне 
айтушының оқиғалар мен кейіпкерлерге қатынасын 
анықтап жəне қорытынды жасап, ұзақтығы 5-8 ми-
нуттан аспайтын хабарламаның негізгі жəне егжей-
тегжейлі ақпаратын түсіну;
9.1.3.1 автор қаһармандарға, оқиғаларға деген 
эмоционалдық-бағалық қарым-қатынасын білдіретін 
сөздерді анықтап, прозалық, драмалық, поэтикалық 
туындылардық/бөліктердің мазмұнын түсіну

Айтылым 9.2.1.1 тақырыптардың кең шеңбері бойынша тиімді 
қарым-қатынас үшін жеткілікті сөздік қор көлемін 
меңгеру;
9.2.5.1 əртүрлі көзқарастарды жинақтап жəне пробле-
маны шешу жолдарын тұжырымдап, ұсынылған про-
блема бойынша пікірталасқа қатысу

Оқылым 9.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жа-
нама жəне жасырын (астарлы мəтін) ақпаратын түсіну;
9.3.5.1 тезистік жоспар құру;
9.3.8.1 мазмұнын талдап, авторлық ұстанымды 
анықтап, мəтіндерді салыстыру

Жазылым 9.4.3.1 ақпаратты кестелердің, сызбалардың, 
диаграммалардың, графиктердің негізінде есеп, 
мақала, анықтама түрінде жəне керісінше ұсыну;
9.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, өз 
пікірін негіздеп жəне проблеманы шешу жолдарын 
ұсынып, ұсынылған проблема бойынша эссе жазу 
(көлемі 140-160 сөз);
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

9.5.1.3 сан есімдерді сəйкесінше формаларда пай-
далану;
9.5.2.1 ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас 
жағдайына сəйкес келетін жай жəне құрмалас 
сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 9.1.4.1 мəтіннің құрылымын ескеріп, мəтіннің негізгі 
ойын анықтау;
9.1.5.1 пікірлер негізінде мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 9.2.2.1 автордың ұстанымын бағалап, проблемалық 
жағдаятты өзіндік түсінуді көрсете отырып, мəтіннің 
мазмұнын қайта айту;
9.2.3.1 сөз сөйлеуге стильге сəйкес келетін лексикалық 
жəне синтаксистік бірліктерді қоса отырып, сөйлеу 
нормаларын сақтау

Оқылым 9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.3.1 мəтіннің ақпаратын қайта айта отырып 
сұрақтар тұжырымдау жəне дерек пен пікірді ажырата 
отырып, оларға жауап беру;
9.3.4.1 оқу түрлерін пайдалану, оқу кезінде сыни ойлау 
техникаларын меңгеру;
9.3.7.1 ақпаратты алу жəне жалпылау, өзіндік пікірді 
білдіре отырып, алынған мəліметтердің негізінде 
қорытындылар жасау

Жазылым 9.4.1.1. публицистикалық стиль (проблемалық 
мақала), ғылыми стиль (аннотация, мақала, тезистер) 
жəне ресми-іскери стиль (ереже, есеп, нұсқаулық) 
мəтіндерін құру;
9.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе ауди-
овизуалды материалдың ақпаратын мазмұнын 
шығармашылық тұрғыдан түсіндіре отырып баяндау;
9.4.4.1 бейнелеу-көркемдегіш құралдарды пайдала-
нып, мазмұны бойынша қарама-қайшы болып табы-
латын шығармашылық жұмыстар (соның ішінде əдеби 
тақырыптарға), мəтін үзіндісін/үзінділерін жазу;
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

9.5.1.3 сан есімдерді сəйкесінше формаларда пай-
далану
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Тыңдалым 9.1.2.1 қоғамдық-саяси тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 9.2.4.1 назарды тарту тəсілдерін қолданып жəне ны-
саналы аудиторияны ескеріп, пікір құру (талқылау, 
нандыру);
9.2.6.1 назарды тарту тəсілдерін пайдаланып жəне 
нысаналы аудиторияны ескеріп, пікірді (монолог/диа-
лог) бағалау

Оқылым 9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.6.1 авторлық ұстанымды анықтап жəне туындының 
мазмұнын бағалап, көркем туындылардың мазмұнын 
талдау;
9.3.7.1 ақпаратты алу жəне жалпылау, өзіндік пікірді 
білдіре отырып, алынған мəліметтердің негізінде 
қорытындылар жасау

Жазылым 9.4.1.1. публицистикалық стиль (проблемалық 
мақала), ғылыми стиль (аннотация, мақала, тезистер) 
жəне ресми-іскери стиль (ереже, есеп, нұсқаулық) 
мəтіндерін құру;
9.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, өз 
пікірін негіздеп жəне проблеманы шешу жолдарын 
ұсынып, ұсынылған проблема бойынша эссе жазу 
(көлемі 140-160 сөз);
9.4.6.1 жалғауларды дұрыс жазу;
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік 
бірліктерді 
пайда-
лану

9.5.2.1 ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас 
жағдайына сəйкес келетін жай жəне құрмалас 
сөйлемдерді пайдалану
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Тыңдалым 9.1.2.1 қоғамдық-саяси тақырыптағы сөздердің 
мағынасын түсіну

Айтылым 9.2.1.1 тақырыптардың кең шеңбері бойынша тиімді 
қарым-қатынас үшін жеткілікті сөздік қор көлемін 
меңгеру;
9.2.3.1 сөз сөйлеуге стильге сəйкес келетін лексикалық 
жəне синтаксистік бірліктерді қоса отырып, сөйлеу 
нормаларын сақтау;
9.2.4.1 назарды тарту тəсілдерін қолданып жəне ныса-
налы аудиторияны ескеріп, пікір құру (талқылау, нандыру)

Оқылым 9.3.1.1 тұтас жəне тұтас емес мəтіндердің басты, жа-
нама жəне жасырын (астарлы мəтін) ақпаратын түсіну;
9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.3.1 мəтіннің ақпаратын қайта айта отырып 
сұрақтар тұжырымдау жəне дерек пен пікірді ажырата 
отырып, оларға жауап беру;
9.3.4.1 оқу түрлерін пайдалану, оқу кезінде сыни ойлау 
техникаларын меңгеру

Жазылым 9.4.4.1 бейнелеу-көркемдегіш құралдарды пайдала-
нып, мазмұны бойынша қарама-қайшы болып табы-
латын шығармашылық жұмыстар (соның ішінде əдеби 
тақырыптарға), мəтін үзіндісін/үзінділерін жазу;
9.4.5.1 талқылау, баяндау/сипаттау элементтерімен 
талқылау мəтінінің ерекшеліктерін сақтай отырып, өз 
пікірін негіздеп жəне проблеманы шешу жолдарын 
ұсынып, ұсынылған проблема бойынша эссе жазу 
(көлемі 140-160 сөз);
9.4.6.1 жалғауларды дұрыс жазу

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

9.5.1.2 етістіктерді сəйкесінше формаларда пайдалану
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Тыңдалым 9.1.4.1 мəтіннің құрылымын ескеріп, мəтіннің негізгі 
ойын анықтау;
9.1.5.1 пікірлер негізінде мəтін мазмұнын болжау

Айтылым 9.2.5.1
əртүрлі көзқарастарды жинақтап жəне проблеманы 
шешу жолдарын тұжырымдап, ұсынылған проблема 
бойынша пікірталасқа қатысу;
9.2.6.1 назарды тарту тəсілдерін пайдаланып жəне 
нысаналы аудиторияны ескеріп, пікірді (монолог/диа-
лог) бағалау

Оқылым 9.3.2.1 публицистикалық стиль (проблемалық мақала), 
ғылыми стиль (аннотация, тезистер, мақала), ресми-
іскери стиль (нұсқаулық, ереже, есеп, заң) мəтіндерінің 
стилистикалық ерекшеліктерін анықтау; сипат-
ты белгілердің негізінде мəтіннің əртүрлі типтерге 
тиістілігін анықтау;
9.3.5.1 тезистік жоспар құру;
9.3.6.1 авторлық ұстанымды анықтап жəне туындының 
мазмұнын бағалап, көркем туындылардың мазмұнын 
талдау;
9.3.8.1 мазмұнын талдап, авторлық ұстанымды 
анықтап, мəтіндерді салыстыру

Жазылым 9.4.2.1 тыңдалған, оқылған жəне/немесе ауди-
овизуалды материалдың ақпаратын мазмұнын 
шығармашылық тұрғыдан түсіндіре отырып баяндау;
9.4.4.1 бейнелеу-көркемдегіш құралдарды пайдала-
нып, мазмұны бойынша қарама-қайшы болып табы-
латын шығармашылық жұмыстар (соның ішінде əдеби 
тақырыптарға), мəтін үзіндісін/
үзінділерін жазу;
9.4.7.1. құрмалас сөйлемдерде тыныс белгілерін 
қолдану

Тілдік бір-
ліктерді 
пайдалану

9.5.2.1 ауызша жəне жазбаша қарым-қатынас 
жағдайына сəйкес келетін жай жəне құрмалас 
сөйлемдерді пайдалану

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 8-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 198-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Ағылшын тілі» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

Chapter 1. General provisions
1. The Subject program was developed in accordance with the State Compulsory 

Education Standard (primary, lower secondary and upper secondary education) approved 
by Republic of Kazakhstan government decree dated № 1080 dated 23 August, 2012.

2. The importance of the subject is determined by the fact that it is the language of 
communication, science, business, tourism and sport. A knowledge of English can: 

1) increase learners’ confi dence in communicating in different situations;
2) give learners access to higher education in Kazakhstan and abroad;
3) allow students to continue professional education in Kazakhstan and abroad;
4) broaden learners’ access to news and information currently distributed in English;
5) allow learners to access English language literary works in their original form;
6) enable learners to represent Kazakhstan in both Kazakhstan and overseas;
7) become lifelong learners, building on skills, learning strategies and knowledge 

learned in school.
3. The English curriculum aims to develop learners who gain the low-mid B1 level of 

language skills through the following: 
1) varied tasks which foster analysis, evaluation and creative thinking; 
2) exposure to a wide variety of spoken and written sources. 

Chapter 2. Organization of the content of the subject of «The English language»
4. In the study of the subject «The English language» 
1) in the 5th grade have 3 hours a week, 102 hours a year;
2) in the 6th grade - 3 hours a week, 102 hours a year; 
3) in the 7th grade - 3 hours a week, 102 hours a year; 
4) in the 8th grade - 3 hours a week, 102 hours a year;
5) in the 9th grade - 3 hours a week, 102 hours a year.
5. The basic programme content for 5th grade:
1) Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively 

in groups, to provide sensitive feedback to peers. Respect differing points of view. Evaluate 
and respond constructively to feedback from others, use feedback to set personal learning 
objectives. Organise and present information clearly to others. Develop and sustain a 
consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural awareness through 
reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, experiences and 
feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a range of perspectives 
on the world;

2) Listening. A sequence of supported classroom instructions. Unsupported basic 
questions which ask for personal information, on general and curricular topics. The main 
points of supported extended talk, most specifi c information and detail of short, supported 
talk on a wide range of familiar topics. Deducing meaning from context in short supported 
talk. Opinion of the speaker(s) in basic, supported talk. Supported narratives on an increasing 
range of topics;

3) Speaking. Basic information about themselves and others at sentence level. Simple 
questions. An opinion at sentence level. Responding with limited fl exibility at sentence level 
to unexpected comments. Interaction going in basic exchanges. Communicating meaning 
clearly at sentence level during, pair, group and whole class exchanges using appropriate 
subject-specifi c vocabulary and syntax. Recounting basic stories and events;

4) Reading. The main points in a limited range of short simple texts, specifi c information 
and detail, the detail of an argument in short, simple texts on a limited range of texts. Short 
fi ction and non-fi ction texts with some support. Deducing meaning from context, the attitude 
or opinion of the writer in short texts on a limited range of texts. Typical features at word, 
sentence and text level in a limited range of written genres. Paper and digital reference 
resources to check meaning and extend understanding. The difference between fact and 
opinion in short, simple texts;

5) Writing. Planning, writing, editing and proofreading at text level with support. A 
sequence of short sentences in a paragraph. Factual descriptions at text level which 
describe people, places and objects. A sequence of extended sentences in a paragraph 
to give basic personal information. Basic coordinating connectors. Linking sentences into 
coherent paragraphs using basic connectors. Appropriate layout at text level. Most high-
frequency words accuracy. Punctuation in written work at text level with some accuracy; 

6) Use of English. Appropriate countable and uncountable nouns, including common 
noun phrases describing times and location. Quantifi ers many, much, a lot of, a few. 
A growing variety of adjectives and regular and irregular comparative and superlative 
adjectives. Determiners including any, no each, every. Questions, including tag questions 
to seek agreement, and clarify meaning. Basic personal and demonstrative pronouns 
and quantitative pronouns some, any, something, nothing anything. Simple perfect forms 
of common verbs to express what has happened [indefi nite time]. Future forms will for 
predictions and be going to to talk about already decided plans. Simple present and simple 
past regular and irregular forms to describe routines, habits and states. Present continuous 
forms with present and future meaning. Be / look / sound / feel / taste / smell like and use 
be made of on a limited range of familiar general and curricular topics. Common regular 
and irregular adverbs, simple and comparative forms, adverbs of frequency and adverbs of 
defi nite time: last week, yesterday. Might, may, could to express possibility, prepositions to 
talk about time and location. Prepositions like to describe things and about to denote topic, 
prepositions of direction to, into, out of, from, towards. Common verbs followed by infi nitive 
verb / verb + ing patterns.

 6. The basic programme content for 6th grade:
1) Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in 

groups. Speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers. Respect differing 
points of view. Evaluate and respond constructively to feedback from others. Use feedback 
to set personal learning objectives. Organise and present information clearly to others. 
Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural 
awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, 
experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;

2) Listening. Longer sequences of supported classroom instructions. More complex 
supported questions which ask for personal information. More complex supported questions. 
The main points of extended talk. Most specifi c information and detail of supported, 
extended talk. Opinion of the speaker(s) in supported extended talk. Narratives including 
some extended talk;

3) Speaking. Basic information about themselves and others at discourse level. Simple 
questions about a growing range of general topics. An opinion at sentence and discourse 
level. Interaction going in longer exchanges. Communicating meaning clearly at sentence 
and discourse level during, pair, group and whole class exchanges. Appropriate subject-
specifi c vocabulary and syntax. Extended stories and events on a limited range of topics; 

4) Reading. The main points in a growing range of short, simple texts. Independent 
understanding a specifi c information and detail in short, simple texts, the detail of an 
argument, including some extended texts. Independent reading of short simple fi ction and 
non-fi ction texts. Deducing meaning from context, including some extended texts. The 
attitude or opinion of the writer in short texts on a growing range of general and curricular 
topics. Typical features at word, sentence and text level in a range of written genres. 
Independent use of familiar paper and digital reference resources to check meaning and 
extend understanding. The difference between fact and opinion in short, simple texts on a 
wide range of general and curricular topics;

5) Writing. Real and imaginary past events, activities and experiences. Personal feelings 
and opinions. Topics with some paragraphs to give basic personal information. Coherent 
arguments supported when necessary by examples and reasons for a limited range of written 
genres. Sentences into coherent paragraphs using basic connectors on a growing range 
of familiar general topics. Appropriate layout at text level. Spelling most high-frequency 
vocabulary accurately. Punctuation in written works at text level;

6) Use of English. Basic abstract nouns and compound nouns and noun phrases 
describing times and location. Quantifi ers including more, little, few less, fewer not as many, 
not as much. Common participles as adjectives and order adjectives correctly in front of 
nouns. A variety of determiners including all, other. Questions including questions with 
whose, how often, how long and a growing range of tag questions. A variety of personal, 
demonstrative and quantitative pronouns including someone somebody, everybody, no one. 
Simple perfect forms to express indefi nite and unfi nished past [with for and since]. Future 
form will to make offers, promises, and predictions. Appropriately an increased variety of 
present and past simple active and some passive forms. Present continuous forms with 
present and future meaning and past continuous forms for background and interrupted 
past actions. Common impersonal structures with: it, there. An increased variety of adverbs, 
including adverbs of degree too, not enough, quite, rather. Modal forms including mustn’t 
(prohibition) need (necessity) should (for advice). An increased variety of prepositions of 
time, location and direction, by and with to denote agent and instrument. Prepositions before 
nouns and adjectives in common prepositional phrases. Common verbs followed by infi nitive 
verb / verb + ing patterns, infi nitive of purpose. Conjunctions if, when, where, so, and, or, but, 
because, before, after to link parts of sentences in short texts. Subordinate clauses following 
think, know, believe, hope, say, tell, use subordinate clauses following sure, certain: defi ning 
relative clauses with which who that where.

 7. The basic programme content for 7th grade: 
1) Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in 

groups. Speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers. Respect differing 
points of view. Evaluate and respond constructively to feedback from others. Use feedback 
to set personal learning objectives. Organize and present information clearly to others. 
Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural 
awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, 
experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;

2) Listening. The main points, most specifi c information, and most of the detail of an 
argument in extended talk with little support. Some of the implied meaning in extended talk 
with little support. Opinion of the speaker(s) in supported extended talk. Typical features at 
word, sentence and text level of a limited range of spoken genres. Narratives with support 
on a wide range of topics;

3) Speaking. Formal and informal registers in their talk on a limited range of topics. 
Complex questions. An opinion at sentence and discourse level on a growing range of 
topics. Responding with limited fl exibility at both sentence and discourse level to unexpected 
comments. Interaction with peers to negotiate, agree and organise priorities. Linking 
comments with some fl exibility to what others say at sentence and discourse level. Some 
extended stories and events on a growing range of topics;

4) Reading. The main points in texts, specifi c information and detail in texts. The detail 
of an argument, including some extended texts. Extended fi ction and non-fi ction texts. The 
attitude or opinion of the writer. Inconsistencies in argument in short, simple texts;

5) Writing. Moderate grammatical accuracy. Some support style and register appropriate 
to a limited variety of written genres. Coherent arguments supported when necessary by 
examples and reasons for a limited range of written genres. Punctuation in written works 
at text level with some accuracy;

6) Use of English. Some abstract nouns and complex noun phrases. A growing variety 
of quantifi ers for countable and uncountable nouns including too much, too many, none any, 
enough. A growing variety of compound adjectives and adjectives as participles. An increased 
variety of determiners including neither, either. Questions which include a variety of different 
tense. A variety of possessive and refl exive pronouns including mine, yours, ours, theirs, hers, 
his, myself, yourself, themselves. A variety of simple perfect forms to express recent, indefi nite 
and unfi nished past. A growing variety of future forms including present continuous with future 
meaning. Appropriately a variety of active and passive simple present and past forms and 
past perfect simple forms. Present continuous forms for present and future meaning and 
past continuous. Some reported speech forms for statements. Comparative degree adverb 
structures with regular and irregular adverbs. A variety of modal forms for different functions. 
Prepositions before nouns and adjectives in common prepositional phrases. Infi nitive forms 
after a limited number of verbs and adjectives, gerund forms after a limited variety of verbs 
and prepositions. A growing variety of conjunctions including because, since, as to explain 
reasons on a range of familiar general and curricular topics. If / unless in fi rst conditional 
clauses, use defi ning relative clauses with which who that where.

8. The basic programme content for 8th grade: 
1) Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in 

groups. Speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers. Respect differing 
points of view. Evaluate and respond constructively to feedback from others. Use feedback 
to set personal learning objectives. Organise and present information clearly to others. 
Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural 
awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, 
experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;

2) Listening. With little or no support the main points, most specifi c information, most 
of the implied meaning in extended talk on a range of general and curricular topics. The 
opinion of the speaker(s) with little or no support in extended talk. Deducing meaning from 
context with little or no support in extended talk Typical features at word, sentence and text 
level of a growing range of spoken genres. Extended narratives on a wide range of topics;

3) Speaking. Formal and informal registers in talk on a growing range of topics. More 
complex questions to get information about a growing range of general topics and some 
curricular topics. Interaction with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans 
for completing classroom tasks. Linking comments with some fl exibility to what others say at 
sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges. Recounting some 
extended stories and events;

4) Reading. The main points, specifi c information and detail in texts on a growing range 
of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts. The detail of an 
argument on a range of familiar general and curricular topics, including some extended texts. A 
growing range of extended fi ction and non-fi ction texts on familiar and some unfamiliar general 
and curricular topics. Recognizing the attitude or opinion of the writer on a growing range of 
unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts. Inconsistencies in 
argument in short texts on a limited range of general and curricular subjects;

5) Writing. With minimal support about real and imaginary past events, activities and 
experiences on a range of familiar general topics and some curricular topics. Moderate 
grammatical accuracy on a growing range of familiar general and curricular topics. Style 
and register appropriate to a variety of written genres. Coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a growing range of written genres. Using 
independently, sentences into coherent paragraphs, using a variety of basic connectors on 
a range of familiar general topics and some curricular topics. Spelling most high-frequency 
vocabulary accurately for a range of familiar general and curricular topics. Punctuation in 
written works at text level on a range of familiar general and curricular topics with growing 
accuracy;

6) Use of English. Some abstract nouns and complex noun phrases. A growing variety 
of quantifi ers for countable and uncountable nouns including several, plenty, a large / small 
number / amount. A growing variety of compound adjectives and adjectives as participles 
and some comparative structures including not as…as, much …than to indicate degree. 
An increased variety of determiners including all, half, both [of] in pre-determiner function. 
Questions which include a variety of different tense and modal forms on a range of familiar 
general and curricular topics. A variety of pronouns including indefi nite pronouns anybody, 
anyone, anything and quantitative pronouns everyone, everything, none, more, less, a 
few. A variety of simple perfect forms to express recent, indefi nite and unfi nished past. A 
growing variety of future forms including present continuous and present simple with future 
meaning. Appropriately a variety of active and passive simple present and past forms and 
past perfect simple forms in narrative and reported speech. Present continuous forms for 
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present and future meaning and past continuous, including some passive forms. Some 
reported speech forms for statements, questions and commands: say, ask, tell including 
reported requests. Comparative degree adverb structures not as quickly as / far less quickly 
with regular and irregular adverbs. An increased variety of pre-verbal, post-verbal and end-
position. A growing variety of modal forms for different functions: obligation, necessity, 
possibility, permission, requests, suggestions, prohibition. Some prepositions before nouns 
and adjectives, prepositions as, like to indicate manner, dependent prepositions following 
adjectives. Infi nitive forms after a limited number of verbs and adjectives, gerund forms after a 
limited variety of verbs and prepositions, some prepositional verbs and begin to use common 
phrasal verbs. A growing variety of conjunctions including since, as to explain reasons and 
the structures so ... that, such a ... that in giving explanations. If / unless/ if only in second 
conditional clauses and wish [that] clauses [present reference], a growing variety of relative 
clauses including why clauses.

9. The basic programme content for 9th grade: 
1) Content. Speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in 

groups. Speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers. Respect differing 
points of view. Evaluate and respond constructively to feedback from others. Use feedback 
to set personal learning objectives. Organise and present information clearly to others. 
Develop and sustain a consistent argument when speaking or writing. Develop intercultural 
awareness through reading and discussion. Use imagination to express thoughts, ideas, 
experiences and feelings. Use talk or writing as a means of refl ecting on and exploring a 
range of perspectives on the world;

2) Listening. The main points, most specifi c information, and most of the detail in 
unsupported extended talk on a wide range of topics. Most of the implied meaning in 
unsupported extended talk, opinion of the speaker(s) in unsupported extended talk on a wide 
range of topics. Typical features at word, sentence and text level of a range of spoken genres. 
Recognition of the inconsistencies in argument in extended talk on a growing range of topics;

3) Speaking. Formal and informal registers in their talk on a range of general and curricular 
topics. Complex questions to get information on a range of general and curricular topics. 
Explanation and justifi cation own point of view. Linking comments with growing fl exibility to 
what others say at sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges. 
Use of appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to talk about a wide increased 
range of general and curricular topics. Recounting extended stories and events;

4) Reading. The main points, specifi c information, details, the detail of an argument in 
extended texts on a range of unfamiliar general and curricular topics. A range of extended 
fi ction and non-fi ction texts. Deducing meaning from context in extended texts. Recognising 
the attitude or opinion of the writer in extended texts. Typical features at word, sentence and 
text level in a wide range of written genres. Use of a range of familiar and unfamiliar paper 
and digital reference resources to check meaning and extend understanding. Inconsistencies 
in argument in extended texts on a range of general and curricular topics;

5) Writing. Planning, writing, editing and proofreading work at text level with little or 
no support. Writing independently about factual and imaginary past events, activities and 
experiences on a range of familiar general and curricular topics. With moderate grammatical 
accuracy on a wide range of familiar general and curricular topics. With minimal or no support 
style and register appropriate to a growing variety of written genres on general and curricular 
topics. Coherent writing at text level using a variety of connectors on a growing range of 
familiar general and curricular topics. Appropriate layout at text level on a growing range of 
general and curricular topics. Spelling of most high-frequency vocabulary accurately for a 
wide range of familiar general and curricular topics. Written work at text level on a range of 
familiar general and curricular topics with a good degree of accuracy;

6) Use of English. A growing variety of abstract compound nouns and complex noun 
phrases. A variety of quantifi ers for countable and uncountable nouns and some noun 
phrases, including majority of, minority of, a great deal of, a great number of. A variety of 
compound adjectives and adjectives as participles and a variety of comparative structures 
to indicate degree. A wide variety of determiners and pre-determiner structures. Questions 
including prepositions at what time, in which direction, from whose. Relative, demonstrative, 
indefi nite, quantitative pronouns and a variety of refl exive pronoun structures on a range of 
familiar general and curricular topics. A variety of simple perfect forms including some passive 
forms including time adverbials. A variety of future forms, including some passives, on a range 

of familiar general and curricular topics. An increased variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms in narrative and reported speech. 
Present continuous forms and past continuous, including a growing variety of passive forms. 
An increased variety of reported speech forms for statements, questions and commands: 
including indirect and embedded questions with know, wonder. An increased variety of 
comparative degree adverb structures with regular and irregular adverbs. A variety of pre-
verbal, post-verbal and end-position adverbs. A variety of modal forms for different functions 
and a limited number of past modal forms including should / shouldn’t have to express regret 
and criticism. An increased variety of prepositions before nouns and adjectives. A growing 
number of dependent prepositions following nouns and adjectives and an increased variety 
of dependent prepositions following verbs on a range of familiar general and curricular 
topics. Infi nitive forms after a growing number of adjectives and verbs, use gerund forms 
after a growing variety of verbs and prepositions, use an increased variety of prepositional 
verbs and phrasal verbs. A variety of conjunctions including so that, (in order to) to indicate 
purpose although, while, whereas to contrast. If only /wish [that] clauses [past reference], 
use a variety of relative clauses including prepositions from where, to whom. 

10. This is the substantive knowledge of the programme and comprises what we know 
in the subject and how we gain that knowledge. Knowledge in the subject is organized into 
strands of learning. Strands are further broken down into sub-strands, which will be at the 
level of a skill or topic, knowledge or understanding. Sub-strands, when expressed as grade-
related expectations, form the learning objectives for a subject. The learning objectives 
demonstrate the progression within each sub-strand allowing teachers to plan and assess, 
sharing with learners the next steps they should take:

1) Strand 1: Content. A learner develops skills needed for success in a range of academic 
subjects such as using speaking and listening skills to solve problems, organizing information 
clearly for others and developing intercultural awareness through reading and discussion;

2) Strand 2: Listening. A learner understands the main ideas of texts on curricular topics, 
identifi es essential facts distinguishing them from non-essential, understands details within 
the framework of familiar topics, formulates complex questions based on listening material 
in order to obtain additional information, deduces the meaning of listening material using 
context clues, identifi es specifi c information within the framework of familiar topics, recog-
nizes inconsistencies in arguments within the framework of familiar topics;

3) Strand 3: Speaking. A learner conveys the main ideas of a text within the framework 
of familiar topics logically organizing events, uses the formal and informal registers, presents 
information within the framework of familiar topics, predicts the content of a text using the 
heading, pictures, key words, extracts within the framework of familiar topics, asks simple 
and complex questions to obtain specifi c information, interacts with peers (in a pair, group) 
to fulfi ll learning tasks, compares and contrasts texts within the framework of familiar topics, 
expresses and opinion providing arguments;

4) Strand 4: Reading. A learner identifi es the main ideas of texts and details in texts of a 
range of styles and genres within the framework of familiar topics, uses a range of informa-
tion sources (reference materials, dictionaries, the Internet), recognizes specifi c information 
in a text and a range of styles and genres within the framework of familiar topics, predicts 
the content of a text using the heading, pictures, key words, extracts, identifi es the attitude 
and opinion of the author, evaluates information from different texts;

5) Strand 5: Writing. A learner fi lls in tables, diagrams, schemes, questionnaires, forms, 
plans, writes, edits and proofreads texts within the framework of familiar topics, makes 
notes based on a text according to a communicative task, describes real and / or imagined 
events of the past, present, and future using the knowledge of topics studied before, links 
and coordinates sentences and paragraphs in a text within the framework of familiar topics, 
correctly uses punctuation in a text within the framework of familiar topics, creates texts of 
a range of styles and genres using appropriate rules and layout; 

6) Strand 6: Use of English. A learner expresses him / herself using a good lexical 
range and variety of language with a generally high degree of accuracy. A learner develops 
an ability to use a range of past, present and future forms and a wider range of modals.

Chapter 3. Learning objectives system

11. Education aims in the programme are presented by the codes. The fi rst number 
in the code is a grade, the second one is the number of the strand, the third one is the 
number of the aim. 

12. The learning objectives system is organized into strands:

1) strand 1 «content»: 
Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9

low-mid A2 mid-high A2 low B1 mid B1 high B1
5.1.1.1 use speaking and listening 
skills to solve problems creatively 
and cooperatively in groups

6.1.1.1 use speaking and listening 
skills to solve problems creatively 
and cooperatively in groups

7.1.1.1 use speaking and listening 
skills to solve problems creatively 
and cooperatively in groups

8.1.1.1 use speaking and listening 
skills to solve problems creatively 
and cooperatively in groups

9.1.1.1 use speaking and listening 
skills to solve problems creatively and 
cooperatively in groups

5.1.2.1 use speaking and listening 
skills to provide sensitive feedback 
to peers

6.1.2.1 use speaking and listening 
skills to provide sensitive feedback 
to peers

7.1.2.1 use speaking and listening 
skills to provide sensitive feed-
back to peers

8.1.2.1 use speaking and listening 
skills to provide sensitive feedback 
to peers

9.1.2.1 use speaking and listening 
skills to provide sensitive feedback 
to peers

5.1.3.1 respect differing points 
of view

6.1.3.1 respect differing points 
of view

7.1.3.1 respect differing points 
of view

8.1.3.1 respect differing points 
of view

9.1.3.1 respect differing points of view

5.1.4.1 evaluate and respond con-
structively to feedback from others 

6.1.4.1 evaluate and respond con-
structively to feedback from others 

7.1.4.1 evaluate and respond con-
structively to feedback from others 

8.1.4.1 evaluate and respond con-
structively to feedback from others 

9.1.4.1 evaluate and respond construc-
tively to feedback from others 

5.1.5.1 use feedback to set per-
sonal learning objectives 

6.1.5.1 use feedback to set per-
sonal learning objectives 

7.1.5.1 use feedback to set per-
sonal learning objectives 

8.1.5.1 use feedback to set per-
sonal learning objectives 

9.1.5.1 use feedback to set personal 
learning objectives 

5.1.6.1 organize and present infor-
mation clearly to others 

6.1.6.1 organize and present 
information clearly to others 

7.1.6.1 organize and present infor-
mation clearly to others 

8.1.6.1 organize and present infor-
mation clearly to others 

9.1.6.1 organize and present informa-
tion clearly to others 

5.1.7.1 develop and sustain a 
consistent argument when speak-
ing or writing

6.1.7.1 develop and sustain a con-
sistent argument when speaking 
or writing

7.1.7.1 develop and sustain a 
consistent argument when speak-
ing or writing

8.1.7.1 develop and sustain a con-
sistent argument when speaking 
or writing

9.1.7.1 develop and sustain a consis-
tent argument when speaking or writing

5.1.8.1 develop intercultural 
awareness through reading and 
discussion

6.1.8.1 develop intercultural 
awareness through reading and 
discussion

7.1.8.1 develop intercultural 
awareness through reading and 
discussion

8.1.8.1 develop intercultural 
awareness through reading and 
discussion

9.1.8.1 develop intercultural awareness 
through reading and discussion

5.1.9.1 use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and 
feelings

6.1.9.1 use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and 
feelings

7.1.9.1 use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and 
feelings

8.1.9.1 use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and 
feelings

9.1.9.1 use imagination to express 
thoughts, ideas, experiences and 
feelings

5.1.10.1 use talk or writing as a 
means of refl ecting on and ex-
ploring a range of perspectives on 
the world

6.1.10.1 use talk or writing as a 
means of refl ecting on and ex-
ploring a range of perspectives on 
the world

7.1.10.1 use talk or writing as a 
means of refl ecting on and ex-
ploring a range of perspectives 
on the world

8.1.10.1 use talk or writing as a 
means of refl ecting on and ex-
ploring a range of perspectives on 
the world

9.1.10.1 use talk or writing as a means 
of refl ecting on and exploring a range 
of perspectives on the world

2) strand 2 «listening»: 
Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9

low-mid A2 mid-high A2 low B1 mid B1 high B1
5.2.1.1 understand a sequence of 
supported classroom instructions 

6.2.1.1 understand longer se-
quences of supported classroom 
instructions

7.2.1.1 understand with little sup-
port the main points in extended 
talk on a limited range of general 
and curricular topics

8.2.1.1 understand with little or no 
support the main points in extend-
ed talk on a wide range of general 
and curricular topics 

9.1.1.1 understand the main points in 
unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics

5.2.2.1 understand an increas-
ing range of unsupported basic 
questions which ask for personal 
information

6.2.2.1 understand more complex 
supported questions which ask for 
personal information

7.2.2.1 understand with little sup-
port most specifi c information in 
extended talk on a limited range 
of general and curricular topics

8.2.2.1 understand with little or no 
support most specifi c information 
in extended talk on a wide range of 
general and curricular topics 

 9.2.2.1 understand most specifi c infor-
mation in unsupported extended talk 
on a wide range of general and cur-
ricular topics

5.2.3.1 understand an increas-
ing range of unsupported basic 
questions on general and curric-
ular topics

6.2.3.1 understand more complex 
supported questions on a grow-
ing range of general and curric-
ular topics

7.2.3.1 understand with some 
support most of the detail of an 
argument in extended talk on a 
limited range of general and cur-
ricular topics

8.2.3.1 understand with little or no 
support most of the detail of an 
argument in extended talk on a 
wide range of general and curric-
ular topics

9.2.3.1 understand most of the detail of 
an argument in unsupported extended 
talk on a wide range of general and 
curricular topics

5.2.4.1 understand the main points 
of supported extended talk on 
a range of general and curricu-
lar topics

6.2.4.1 understand with limited 
support the main points of extend-
ed talk on a range of general and 
curricular topics

7.2.4.1 understand with little sup-
port some of the implied meaning 
in extended talk on a limited range 
of general and curricular topics

8.2.4.1 understand with little or 
no support most of the implied 
meaning in extended talk on a 
wide range of general and curric-
ular topics 

9.2.4.1 understand most of the implied 
meaning in unsupported extended talk 
on a wide range of general and cur-
ricular topics

5.2.5.1 understand most specif-
ic information and detail of short, 
supported talk on a wide range of 
familiar topics

6.2.5.1 understand most specif-
ic information and detail of short, 
supported talk on a wide range of 
general and curricular topics

7.2.5.1 recognise the opinion of 
the speaker(s) in supported ex-
tended talk on a range of general 
and curricular topics

8.2.5.1 recognise the opinion of 
the speaker(s) with little or no 
support in extended talk on a 
wide range of general and curric-
ular topics

9.2.5.1 recognize the opinion of the 
speaker(s) in unsupported extended 
talk on a wide range of general and 
curricular topics 

5.2.6.1 deduce meaning from con-
text in short, supported talk on an 
increasing range of general and 
curricular topics

6.2.6.1 deduce meaning from con-
text in short, supported talk on an 
increasing range of general and 
curricular topics

7.2.6.1 deduce meaning from con-
text with little support in extended 
talk on a limited range of general 
and curricular topics

8.2.6.1 deduce meaning from 
context with little or no support in 
extended talk on a growing range 
of general and curricular topics

9.2.6.1 deduce meaning from con-
text in unsupported extended talk on 
a wide range of general and curricu-
lar topics

5.2.7.1 recognize the opinion of the 
speaker(s) in basic, supported talk 
on an increasing range of general 
and curricular topics

6.2.7.1 recognize the opinion of 
the speaker(s) in supported ex-
tended talk on a limited range of 
general and curricular topics

7.2.7.1 begin to recognize typical 
features at word, sentence and 
text level of a limited range of spo-
ken genres

8.2.7.1 recognize typical features 
at word, sentence and text level of 
a growing range of spoken genres 

9.2.7.1 recognize typical features at 
word, sentence and text level of a 
range of spoken genres

5.2.8.1 understand supported nar-
ratives, including some extended 
talk, on an increasing range of gen-
eral and curricular topics

6.2.8.1 understand supported 
narratives including some extend-
ed talk, on a range of general and 
curricular topics 

7.2.1.8 understand supported nar-
ratives on a wide range of general 
and curricular topics

8.2.8.1 understand extended nar-
ratives on a wide range of general 
and curricular topics

9.2.8.1 begin to recognize inconsisten-
cies in argument in extended talk on a 
growing range of general and curricu-
lar subjects

3) strand 3 «speaking»: 
Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9

low-mid A2 mid-high A2 low B1 mid B1 high B1
5.3.1.1 provide basic information 
about themselves and others at 
sentence level on an increasing 
range of general topics

6.3.1.1 provide basic information 
about themselves and others 
at discourse level on a range of 
general topics

7.3.1.1 use formal and informal 
registers in their talk on a limited 
range of general and curricular topics

8.3.1.1 use formal and informal 
registers in their talk on a growing 
range of general and curricular 
topics

9.3.1.1 use formal and informal 
registers in their talk on a range of 
general and curricular topics

5.3.2.1 ask simple questions to 
get information about a limited 
range of general topics

6.3.2.1 ask simple questions to get 
information about a growing range of 
general topics

7.3.2.1 ask complex questions to get 
information about a limited range of 
general topics and some curricular 
topics

8.3.2.1 ask more complex 
questions to get information about 
a growing range of general topics 
and some curricular topics

9.3.2.1 ask complex questions 
to get information on a range of 
general and curricular topics 

5.3.3.1 give an opinion at 
sentence level on a limited range 
of general and curricular topics

6.3.3.1 give an opinion at sentence 
and discourse level on an increasing 
range of general and curricular 
topics

7.3.3.1 give an opinion at discourse 
level on a growing range of general 
and curricular topics

8.3.3.1 give an opinion at 
discourse level on a wide range of 
general and curricular topics

9.3.3.1 explain and justify their own 
point of view on a range of general 
and curricular topics

5.3.4.1 respond with limited 
fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an 
increasing range of general and 
curricular topics

6.3.4.1 respond with limited fl exibility 
at both sentence and discourse level 
to unexpected comments on a range 
of general and curricular topics

7.3.4.1 respond with some fl exibility 
at both sentence and discourse 
level to unexpected comments on 
a growing range of general and 
curricular topics

8.3.4.1 respond with some 
fl exibility at both sentence and 
discourse level to unexpected 
comments on a range of general 
and curricular topics

9.3.4.1 respond with growing 
fl exibility at both sentence and 
discourse level to unexpected 
comments on a range of general 
and curricular topics

5.3.5.1 keep interaction going in 
basic exchanges on a growing 
range of general and curricular 
topics

6.3.5.1 keep interaction going in lon-
ger exchanges on a range of general 
and curricular topics

7.3.5.1 keep interaction with peers 
to negotiate, agree and organise 
priorities and plans for completing 
classroom tasks

8.3.5.1 interact with peers to 
negotiate, agree and organise 
priorities and plans for completing 
classroom tasks 

9.3.5.1 interact with peers to 
negotiate, agree and organise 
priorities and plans for completing 
classroom tasks

5.3.6.1 communicate meaning 
clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class 
exchanges

6.3.6.1 communicate meaning 
clearly at sentence level during, pair, 
group and whole class exchanges

7.3.6.1 begin to link comments with 
some fl exibility to what others say at 
sentence and discourse level in pair, 
group and whole class exchanges

8.3.6.1 link comments with some 
fl exibility to what others say at 
sentence and discourse level 
in pair, group and whole class 
exchanges

9.3.6.1 link comments with growing 
fl exibility to what others say at 
sentence and discourse level 
in pair, group and whole class 
exchanges 

5.3.7.1 use appropriate subject-
specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of 
general topics

6.3.7.1 use appropriate subject-
specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a limited range of general 
topics, and some curricular topics

7.3.7.1 use appropriate subject-
specifi c vocabulary and syntax to talk 
about a growing range of general 
topics, and some curricular topics

8.3.7.1 use appropriate subject-
specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a range of general 
topics, and some curricular topics 

9.3.7.1 use appropriate subject-
specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a wide increased range 
of general and curricular topics

5.3.8.1 recount basic stories and 
events on a range of general and 
curricular topics

6.3.8.1 recount some extended 
stories and events on a limited range 
of general and curricular topics

7.3.8.1 recount some extended 
stories and events on a growing 
range of general and curricular topics

8.3.8.1 recount some extended 
stories and events on a range of 
general and curricular topics

9.3.8.1 recount extended stories 
and events on a range of general 
and curricular topics 

4) strand 4 «reading»: 

Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9
low-mid A2 mid-high A2 low B1 mid B1 high B1

5.4.1.1 understand the main points 
in a limited range of short simple 
texts on general and curricular 
topics

6.4.1.1 understand the main 
points in a limited range of short 
simple texts on general and 
curricular topics

7.4.1.1 understand the main points in 
texts on a limited range of unfamiliar 
general and curricular topics

8.4.1.1 understand the main points in 
texts on a growing range of unfamiliar 
general and curricular topics, 
including some extended texts

9.4.1.1 understand the main 
points in extended texts on a 
range of unfamiliar general and 
curricular topics 

5.4.2.1 understand with little sup-
port specifi c information and detail 
in short, simple texts on a limit-
ed range of general and curricu-
lar topics

6.4.2.1 understand independently 
specifi c information and detail in 
short, simple texts on a limited 
range of general and curricular 
topics 

7.4.2.1 understand specifi c 
information and detail in texts on 
a range of familiar general and 
curricular topics

8.4.2.1 understand specifi c 
information and detail in texts on a 
growing range of familiar general 
and curricular topics, including some 
extended texts

9.4.2.1 understand specifi c 
information and detail in texts on 
a range of familiar general and 
curricular topics, including some 
extended texts

5.4.3.1 understand the detail of an 
argument on a limited range of fa-
miliar general and curricular topics

6.4.3.1 understand the detail of 
an argument on a limited range 
of familiar general and curricular 
topics, including some extended 
texts 

7.4.3.1 understand the detail of an 
argument on a growing range of 
familiar general and curricular topics, 
including some extended texts

8.4.3.1 understand the detail of an 
argument on a range of familiar 
general and curricular topics, 
including some extended texts

9.4.3.1 understand the detail of 
an argument in extended texts on 
a range of familiar general and 
curricular topics

5.4.4.1 read with some support a 
limited range of short fi ction and 
non-fi ction texts

6.4.4.1 read independently a 
limited range of short simple 
fi ction and non-fi ction texts 

7.4.4.1 read a limited range of 
extended fi ction and non-fi ction texts 
on familiar and some unfamiliar 
general and curricular topics 

8.4.4.1 read a growing range of 
extended fi ction and non-fi ction texts 
on familiar and some unfamiliar 
general and curricular topics

9.4.4.1 read a range of extended 
fi ction and non-fi ction texts on fa-
miliar and unfamiliar general and 
curricular topics

5.4.5.1 deduce meaning from 
context in short texts on a limited 
range of familiar general and 
curricular topics

6.4.5.1 deduce meaning from 
context on a limited range of 
familiar general and curricular 
topics, including some extended 
texts

7.4.5.1 deduce meaning from context 
in short texts on a growing range of 
familiar general and curricular topics

8.4.5.1 deduce meaning from context 
in short texts and some extended 
texts on a growing range of familiar 
general and curricular topics

9.4.5.1 deduce meaning from 
context in extended texts on a 
range of familiar general and 
curricular topics

5.4.6.1 recognise the attitude or 
opinion of the writer in short texts 
on a limited range of general and 
curricular topics

6.4.6.1 recognise the attitude or 
opinion of the writer in short texts 
on a growing range of general 
and curricular topics

7.4.6.1 recognise the attitude or 
opinion of the writer on a range of 
unfamiliar general and curricular 
topics

8.4.6.1 recognise the attitude or 
opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and 
curricular topics, including some 
extended text

9.4.6.1 recognise the attitude or 
opinion of the writer in extended 
texts on a range of familiar 
general and curricular topics 

5.4.7.1 recognise typical features at 
word, sentence and text level in a 
limited range of written genres

6.4.7.1 recognise typical features 
at word, sentence and text level 
in a range of written genres

7.4.7.1 recognise typical features at 
word, sentence and text level in a 
range of written genres

8.4.7.1 recognise typical features at 
word, sentence and text level in a 
range of written genres

9.4.7.1 recognise typical features 
at word, sentence and text level in 
a wide range of written genres

5.4.8.1 use with support familiar 
paper and digital reference 
resources to check meaning and 
extend understanding

6.4.8.1 use independently familiar 
paper and digital reference 
resources to check meaning and 
extend understanding

7.4.8.1 use familiar and some 
unfamiliar paper and digital reference 
resources with little support to check 
meaning and extend understanding

8.4.8.1 use familiar and some 
unfamiliar paper and digital reference 
resources to check meaning and 
extend understanding

9.4.8.1 use a range of familiar 
and unfamiliar paper and 
digital reference resources to 
check meaning and extend 
understanding 

5.4.9.1 recognise the difference 
between fact and opinion in short, 
simple texts on an increasing range 
of general and curricular topics

6.4.9.1 recognise the difference 
between fact and opinion in short, 
simple texts on a wide range of 
general and curricular topics

7.4.9.1 recognise inconsistencies 
in argument in short, simple texts 
on a limited range of general and 
curricular subjects 

8.4.9.1 recognise inconsistencies in 
argument in short texts on a limited 
range of general and curricular 
subjects

9.4.9.1 recognise inconsistencies 
in argument in extended texts on 
a range of general and curricular 
topics 

5) strand 5«writing»: 
Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9

low-mid A2 mid-high A2 low B1 mid B1 high B1
5.5.1.1 plan, write, edit and 
proofread work at text level with 
support on a limited range of 
general and curricular topics

6.5.1.1 plan, write, edit and 
proofread work at text level with 
some support on a growing range 
of general and curricular topics

7.5.1.1 plan, write, edit and proofread 
work at text level with some support 
on a range of general and curricular 
topics

8.5.1.1 plan, write, edit and proofread 
work at text level with little support 
on a range of general and curricular 
topics

9.5.1.1 plan, write, edit and 
proofread work at text level with 
little or no support on a range of 
general and curricular topics 

5.5.2.1 write with support a 
sequence of short sentences in a 
paragraph on a limited range of 
familiar general topics

6.5.2.1 write with some support 
about real and imaginary past 
events, activities and experiences 
on a limited range of familiar 
general topics and some 
curricular topics

7.5.2.1 write with some support 
about real and imaginary past 
events, activities and experiences on 
a growing range of familiar general 
topics and some curricular topics

8.5.2.1 write with minimal support 
about real and imaginary past 
events, activities and experiences on 
a growing range of familiar general 
topics and some curricular topics

9.5.2.1 write independently about 
factual and imaginary past events, 
activities and experiences on 
a range of familiar general and 
curricular topics 

5.5.3.1 write with support factual 
descriptions at text level which 
describe people, places and objects

6.5.3.1 write with some support 
about personal feelings and 
opinions on a limited range of 
familiar general and curricular 
topics

7.5.3.1 write with moderate 
grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and 
curricular topics

8.5.3.1 write with moderate 
grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and 
curricular topics

9.5.3.1 write with moderate 
grammatical accuracy on a wide 
range of familiar general and 
curricular topics 

5.5.4.1 write with support a 
sequence of short sentences in a 
paragraph to give basic personal 
information

6.5.4.1 write with some support 
topics with some paragraphs to 
give basic personal information

7.5.4.1 use with some support style 
and register appropriate to a limited 
variety of written genres on general 
and curricular topics

8.5.4.1 use with some support style 
and register appropriate to a limited 
variety of written genres on general 
and curricular topics

9.5.4.1 use with minimal or 
no support style and register 
appropriate to a growing variety 
of written genres on general and 
curricular topics

5.5.5.1 link without support 
sentences using basic coordinating 
connectors

6.5.5.1 develop with support 
coherent arguments supported 
when necessary by examples 
and reasons for a limited range of 
written genres in familiar general 
and curricular topics

7.5.5.1 develop with some support 
coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons 
for a limited range of written genres 
in familiar general and curricular 
topics

8.5.5.1 develop with support 
coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons 
for a growing range of written genres 
in familiar general and curricular 
topics

9.5.5.1 develop with support 
coherent arguments supported 
when necessary by examples 
and reasons for a wide range of 
written genres in familiar general 
and curricular topics 

5.5.6.1 link, with some support, 
sentences into a coherent 
paragraph using basic connectors 
on a limited range of familiar 
general topics

6.5.6.1 link, with minimal 
support, sentences into 
coherent paragraphs using basic 
connectors on a growing range of 
familiar general topics

7.5.6.1 link with little or no support, 
sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors 
on a range of familiar general topics 
and some curricular topics

8.5.6.1 link, independently, 
sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors 
on a range of familiar general topics 
and some curricular topics

9.5.6.1 write coherently at text 
level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar 
general and curricular topics 

5.5.7.1 use with some support 
appropriate layout at text level for 
a limited range of written genres on 
familiar general topics and some 
curricular topics 

6.5.7.1 use with some support 
appropriate layout at text level for 
a growing range of written genres 
on familiar general topics and 
some curricular topics

7.5.7.1 use with minimal support 
appropriate layout at text level for 
a growing range of written genres 
on familiar general topics and some 
curricular topics 

8.5.7.1 use with minimal support 
appropriate layout at text level for a 
range of written genres on familiar 
general and curricular topics

9.5.7.1 use independently 
appropriate layout at text level on 
a growing range of general and 
curricular topics 

5.5.8.1 spell most high-frequency 
words accurately for a limited range 
of general topics 

6.5.8.1 spell most high-frequency 
vocabulary accurately for a limited 
range of familiar general topics 
and some curricular topics

7.5.8.1 spell most high-frequency 
vocabulary accurately for a growing 
range of familiar general topics and 
some curricular topics 

8.5.8.1 spell most high-frequency 
vocabulary accurately for a range of 
familiar general and curricular topics 

9.5.8.1 spell most high-frequency 
vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and 
curricular topics 

5.5.9.1 punctuate written work 
at text level on a limited range of 
familiar general with some accuracy 

6.5.9.1 punctuate written work 
at text level on a limited range 
of general topics and some 
curricular topics with some 
accuracy 

7.5.9.1 punctuate written work at text 
level on a growing range of familiar 
general and curricular topics with 
some accuracy

8.5.9.1 punctuate written work at text 
level on a growing range of familiar 
general and curricular topics with 
growing accuracy

9.5.9.1 punctuate written work 
at text level on a wide range of 
familiar general and curricular 
topics with a good degree of 
accuracy 

6) strand 6 «use of English»: 
Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9

low-mid A2 mid-high A2 low B1 mid B1 high B1
5.6.1.1 use appropriate countable 
and uncountable nouns, including 
common noun phrases describing 
times and location, on a limited 
range of familiar general and 
curricular topics

6.6.1.1 begin to use basic abstract 
nouns and compound nouns and 
noun phrases describing times 
and location on a growing range of 
familiar general and curricular topics 

7.6.1.1 use some abstract nouns 
and complex noun phrases on a 
limited range of familiar general 
and curricular topics

8.6.1.1 use some abstract nouns 
and complex noun phrases on 
a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.1.1 use a growing variety of 
abstract compound nouns and 
complex noun phrases on a range 
of familiar general and curricular 
topics 

5.6.2.1 use quantifi ers many , much 
, a lot of ,a few on a limited range of 
familiar general and curricular topics

6.6.2.1 use quantifi ers including 
more, little, few less, fewer not as 
many , not as much on a growing 
range of familiar general and 
curricular topics

7.6.2.1 use a growing variety 
of quantifi ers for countable and 
uncountable nouns including 
too much, too many, none any, 
enough

8.6.2.1 use a growing variety 
of quantifi ers for countable and 
uncountable nouns including 
several, plenty, a large/small 
number/amount on a range of 
familiar general and curricular topics

9.6.2.1 use a variety of quantifi ers 
for countable and uncountable 
nouns and some noun phrases 
on a range of familiar general and 
curricular topics including majority 
of, minority of, a great deal of, a 
great number of

5.6.3.1 use a growing variety of 
adjectives and regular and irregular 
comparative and superlative 
adjectives on a limited range of 
familiar general and curricular topics

6.6.3.1 use common participles 
as adjectives and order adjectives 
correctly in front of nouns on a 
growing range of familiar general 
and curricular topics

7.6.3.1 use a growing variety 
of compound adjectives and 
adjectives as participles

8.6.3.1 use a growing variety of 
compound adjectives and adjectives 
as participles and some comparative 
structures including not as…as, 
much …than to indicate degree 
on a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.3.1 use a variety of compound 
adjectives and adjectives as 
participles and a variety of 
comparative structures to indicate 
degree on a range of familiar 
general and curricular topics 

5.6.4.1 use determiners including 
any, no each, every on a limited 
range of familiar general and 
curricular topics

6.6.4.1 use a variety of determiners 
including all, other on a growing 
range of familiar general and 
curricular topics

7.6.4.1 use a variety of 
determiners including neither, 
either, on a range of familiar 
general and curricular topics

8.6.4.1 use an increased variety 
of determiners including all, half, 
both [of] in pre-determiner function 
on a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.4.1 use a wide variety of 
determiners and pre-determiner 
structures on a range of familiar 
general and curricular topics 

5.6.5.1 use questions, including tag 
questions to seek agreement, and 
clarify meaning on a limited range of 
familiar general and curricular topics

6.6.5.1 use questions including 
questions with whose, how often, 
how long and a growing range of tag 
questions on a growing range of fa-
miliar general and curricular topics 

7.6.5.1 use questions which in-
clude a variety of different tense 
on a range of familiar general 
and curricular topics 

8.6.5.1 use questions which include 
a variety of different tense and 
modal forms on a range of familiar 
general and curricular topics

9.6.5.1 use questions including 
prepositions at what time, in which 
direction, from whose on a range 
of familiar general and curricular 
topics 

5.6.6.1 use basic personal and 
demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, 
something, nothing anything on a 
limited range of familiar general and 
curricular topics

6.6.6.1 use a variety of personal, 
demonstrative and quantitative 
pronouns including someone 
somebody, everybody , no-one on 
a growing range of familiar general 
and curricular topics

7.6.5.1 use a variety of 
possessive and refl exive 
pronouns including mine, yours, 
ours, theirs, hers, his, myself, 
yourself, themselves on a 
growing range of familiar general 
and curricular topics 

8.6.6.1 use a variety of pronouns 
including indefi nite pronouns 
anybody, anyone, anything and 
quantitative pronouns everyone, 
everything, none, more, less, a few 
on a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.5.1 use relative, demonstrative, 
indefi nite, quantitative pronouns 
and a variety of refl exive pronoun 
structures on a range of familiar 
general and curricular topics

5.6.7.1 use simple perfect forms 
of common verbs to express what 
has happened [indefi nite time] on a 
limited range of familiar general and 
curricular topics

6.6.7.1 use simple perfect forms to 
express indefi nite and unfi nished 
past with for and since on a growing 
range of familiar general and 
curricular topics

7.6.7.1 use a variety of simple 
perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on 
a range of familiar general and 
curricular topics

8.6.7.1 use a variety of simple 
perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on 
a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.7.1 use a variety of simple 
perfect forms including some 
passive forms, including time 
adverbials on a range of familiar 
general and curricular topics

5.6.8.1 use future forms “will” for 
predictions and “be going to” to talk 
about already decided plans on a 
limited range of familiar general and 
curricular topics

6.6.8.1 use future form “will” to make 
offers, promises, and predictions on 
a growing range of familiar general 
and curricular topics

7.6.8.1 use a growing variety of 
future forms including present 
continuous with future meaning 
on a range of familiar general 
and curricular topics

8.6.8.1 use a growing variety of 
future forms including present 
continuous and present simple 
with future meaning on a range of 
familiar general and curricular topics

9.6.8.1 use a variety of future 
forms, including some passives, 
on a range of familiar general and 
curricular topics

5.6.9.1 use simple present and 
simple past regular and irregular 
forms to describe routines, habits 
and states on a limited range of 
familiar general and curricular topics 

6.6.9.1 use appropriately an 
increased variety of present and 
past simple active and some passive 
forms on a growing range of familiar 
general and curricular topics

7.6.9.1 use appropriately a 
variety of active and passive 
simple present and past forms 
and past perfect simple forms on 
a range of familiar general and 
curricular topics

8.6.9.1 use appropriately a variety 
of active and passive simple 
present and past forms and past 
perfect simple forms in narrative 
and reported speech on a range of 
familiar general and curricular topics

9.6.9.1 use appropriately an 
increased variety of active and 
passive simple present and past 
forms and past perfect simple 
forms in narrative and reported 
speech on a range of familiar 
general and curricular topics

5.6.10.1 use present continuous 
forms with present and future 
meaning on a limited range of 
familiar general and curricular topics 

6.6.10.1 use present continuous 
forms with present and future 
meaning and past continuous forms 
for background and interrupted past 
actions on a limited range of familiar 
general and curricular topics

7.6.10.1 use present continuous 
forms for present and future 
meaning and past continuous on 
a range of familiar general and 
curricular topics

8.6.10.1 use present continuous 
forms for present and future 
meaning and past continuous, 
including some passive forms, on 
a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.10.1 use present continuous 
forms and past continuous, 
including a growing variety of 
passive forms, on a range of 
familiar general and curricular 
topics

5.6.11.1 use be/look/sound/feel/
taste/smell like and use be made on 
a limited range of familiar general 
and curricular topics

6.6.11.1 use common impersonal 
structures with: it, there on a 
growing range of familiar general 
and curricular topics

7.6.11.1 use some reported 
speech forms for statements on 
a range of familiar general and 
curricular topics

8.6.11.1 use some reported speech 
forms for statements, questions and 
commands: say, ask, tell including 
reported requests on a range of 
familiar general and curricular topics

9.6.11.1 use an increased 
variety of reported speech forms 
for statements, questions and 
commands, including indirect and 
embedded questions with know, 
wonder on a range of familiar 
general and curricular topics

5.6.12.1 use common regular 
and irregular adverbs, simple and 
comparative forms, adverbs of 
frequency and adverbs of defi nite 
time: last week, yesterday on a 
limited range of familiar general and 
curricular topics

6.6. 12.1 use an increased variety 
of adverbs, including adverbs of 
degree too, not enough, quite , 
rather on a growing range of familiar 
general and curricular topics

7.6.12.1 use comparative degree 
adverb structures with regular 
and irregular adverbs on a range 
of familiar general and curricular 
topics

8.6.12.1 use comparative degree 
adverb structures not as quickly as 
/ far less quickly with regular and 
irregular adverbs. Use an increased 
variety of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs on a range of 
familiar general and curricular topics

9.6.12.1 use an increased vari-
ety of comparative degree ad-
verb structures with regular and 
irregular adverbs use a variety 
of pre-verbal, post-verbal and 
end-position adverbs on a range 
of familiar general and curricu-
lar topics

5.6.13.1 use might may could to 
express possibility on a limited range 
of familiar general and curricular 
topics 

6.6.13.1 use modal forms 
including mustn’t (prohibition) need 
(necessity) should (for advice) on 
a range of familiar general and 
curricular topics

7.6.13.1 use a variety of modal 
forms for different functions on 
a range of familiar general and 
curricular topics

8.6.13.1 use a growing variety of 
modal forms for different functions: 
obligation, necessity, possibility, 
permission, requests, suggestions, 
prohibition on a range of familiar 
general and curricular topics

9.6.13.1 use a variety of modal 
forms for different functions and a 
limited number of past modal forms 
including should/ shouldn’t have 
to express regret and criticism 
on range of familiar general and 
curricular topics 

5.6.14.1 use prepositions to talk 
about time and location, use 
prepositions like to describe things 
and about to denote topic, use 
prepositions of direction to, into, out 
of, from, towards on a limited range 
of familiar general and curricular 
topics

6.6.14.1 use an increased variety 
of prepositions of time, location 
and direction use by and with to 
denote agent and instrument use 
prepositions before nouns and 
adjectives in common prepositional 
phrases on a growing range of 
familiar general and curricular topics

7.6.14.1 use prepositions before 
nouns and adjectives in common 
prepositional phrases on a wide 
range of familiar general and 
curricular topics

8.6.14.1 use a some prepositions 
before nouns and adjectives use 
prepositions as, like to indicate man-
ner use dependent prepositions 
following adjectives on a range of fa-
miliar general and curricular topics

9.6.14.1 use an increased variety 
of prepositions before nouns 
and adjectives, use a growing 
number of dependent prepositions 
following nouns, adjectives and 
verbs on a range of familiar 
general and curricular topics

5.6.15.1 use common verbs followed 
by infi nitive verb / verb + ing patterns 
on a limited range of familiar general 
and curricular topics

6.6.15.1 use common verbs followed 
by infi nitive verb / verb + ing 
patterns, use infi nitive of purpose on 
a limited range of familiar general 
and curricular topics

7.6.15.1 use infi nitive forms after 
a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms 
after a limited variety of verbs 
and prepositions on a growing 
range of familiar general and 
curricular topics

8.6.15.1 use infi nitive forms after 
a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms 
after a limited variety of verbs and 
prepositions, use some prepositional 
verbs and begin to use common 
phrasal verbs on a growing range of 
familiar general and curricular topics

9.6.15.1 use infi nitive forms after 
a growing number of adjectives 
and verbs, use gerund forms after 
a growing variety of verbs and 
prepositions, use an increased 
variety of prepositional verbs 
and phrasal verbs on a range of 
familiar general and curricular 
topics

5.6.16.1 use conjunctions so , if, 
when , where, before, after to link 
parts of sentences on a limited range 
of familiar general and curricular 
topics 

6.6.16.1 use conjunctions if , 
when, where, so, and, or, but, 
because , before, after to link parts 
of sentences in short texts on a 
growing range of familiar general 
and curricular topics

7.6.16.1 use a growing variety of 
conjunctions including because, 
since, as to explain reasons on 
a range of familiar general and 
curricular topics 

8.6.16.1 use a growing variety of 
conjunctions including since, as to 
explain reasons and the structures 
so ... that, such a ... that in giving 
explanations on a range of familiar 
general and curricular topics

9.6.16.1 use a variety of 
conjunctions including so that, 
(in order to) to indicate purpose 
although, while, whereas to 
contrast on a range of familiar 
general and curricular topics

5.6.17.1 use if clauses (in zero 
conditionals), use where clauses 
use before/after clauses (with past 
reference) use defi ning relative 
clauses with which who that where 
to give details on a limited range of 
familiar general and curricular topics

6.6.17.1 use subordinate clauses 
following think know believe hope, 
say , tell, use subordinate clauses 
following sure, certain: .use defi ning 
relative clauses with which who that 
where on a growing range of familiar 
general and curricular topics

7.6.17.1 use if / unless in fi rst 
conditional clauses, use defi n-
ing relative clauses with which 
who that where on a wide range 
of familiar general and curricu-
lar topics

8.6.17.1 use if / unless/ if only in 
second conditional clauses and wish 
[that] clauses [present reference], 
use a growing variety of relative 
clauses including why clauses on 
a range of familiar general and 
curricular topics

9.6.17.1 use if only /wish [that] 
clauses [past reference], use a 
variety of relative clauses including 
prepositions from where, to whom 
on a range of familiar general and 
curricular topics

12. This program is implemented in accordance with the Long-Term Plan for the Standard Subject program in school subject “English language” for 5-9 grades of lower secondary ed-
ucation on the updated content (according to the app).

13. Distribution of hours in terms, in sections and within sections is varied according to the teacher’s consideration.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Ағылшын тілі» 
оқу пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Ағылшын тілі» пəнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге

асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар
1) grade 5: 

Unit Strands Learning objectives
 Term 1

Home and 
away

Homes 
Cities and 
countries 
Weather and 
climate 

Content 5.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
5.1.6.1 organise and present information clearly to others ;
5.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion;
5.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.3.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions on general and curricular topics;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics;
5.2.7.1 recognize the opinion of the speaker(s) in basic, sup-
ported talk on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at sentence level on an increasing range of general topics;
5.3.2.1. ask simple questions to get information about a limited 
range of general topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges; 
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics; 
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics; 
5.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics 

Writing 5.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
support on a limited range of general and curricular topics; 
5.5.2.1 write with support a sequence of short sentences in a 
paragraph on a limited range of familiar general topics;
5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent par-
agraphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, in-
cluding common noun phrases describing times and location, 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.3.1 use a growing variety of adjectives and regular and 
irregular comparative and superlative adjectives on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.6.4.1 use determiners including any, no each, every on a 
limited range of familiar general and curricular topics; 

Living things

Plants 
Animals 
Human 
Beings

5.6.6.1 use basic personal and demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, something, nothing anything 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.8.1 use future forms will for predictions and be going to 
talk about already decided plans on a limited range of familiar 
general and curricular topics; 
5.6.11.1 use be/look/sound/feel/taste/smell like and use be 
made of on a limited range of familiar general and curricu-
lar topics;
5.6.12.1 use common regular and irregular adverbs, simple 
and comparative forms, adverbs of frequency and adverbs of 
defi nite time: last week, yesterday on a limited range of famil-
iar general and curricular topics;
5.6.14.1 use prepositions to talk about time and location; use 
prepositions like to describe things and about to denote topic, 
use prepositions of direction to, into, out of, from, towards on a 
limited range of familiar general and curricular topics

Content 5.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others; 
5.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
5.1.6.1 organize and present information clearly to others; 
5.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 
speaking or writing 

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.3.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions on general and curricular topics;
5.2.4.1 understand the main points of supported extended talk 
on a range of general and curricular topics;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics

Speaking 5.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at sentence level on an increasing range of general topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges; 
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics 

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.4.1 read with some support a limited range of short fi ction 
and non-fi ction texts;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics;
5.4.8.1 use with some support familiar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding; 
5.4.9.1 recognize the difference between fact and opinion 
in short, simple texts on an increasing range of general and 
curricular topics

Writing 5.5.2.1 write with support a sequence of short sentences in a 
paragraph on a limited range of familiar general topics;
5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics;
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5.5.8.1 spell most high-frequency words accurately for a limit-
ed range of general topics

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, in-
cluding common noun phrases describing times and location, 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.3.1 use a growing variety of adjectives and regular and 
irregular comparative and superlative adjectives on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.6.9.1 use simple present and simple past regular and irreg-
ular forms to describe routines, habits and states on a limited 
range of familiar general and curricular topics; 
5.6.13.1 use might may could to express possibility on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics
5.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns on a limited range of familiar general and cur-
ricular topics

 Term 2
Values

Family re-
lationships 
Friendship 
What we 
value

Content 5.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive 
feedback to peers;
5.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
5.1.6.1 organize and present information clearly to others; 
5.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.2.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions which ask for personal information;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics; 
5.2.8.1 understand supported narratives, including some ex-
tended talk, on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.3.1 give an opinion at sentence level on a limited range of 
general and curricular topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.5.1 keep interaction going in basic exchanges on a grow-
ing range of general and curricular topics; 
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges; 
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics 

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics

Writing 5.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
support on a limited range of general and curricular topics;
5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.4.1 write with support a sequence of extended sentences 
in a paragraph to give basic personal information;
5.5.5.1 link without support sentences using basic coordinat-
ing connectors;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics;
5.5.8.1 spell most high-frequency words accurately for a limit-
ed range of general topics 

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, in-
cluding common noun phrases describing times and location, 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.2.1 use quantifi ers many , much , a lot of ,a few on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.6.3.1 use a growing variety of adjectives and regular and 
irregular comparative and superlative adjectives on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.6.5.1 use questions, including tag questions to seek agree-
ment, and clarify meaning on a limited range of familiar gener-
al and curricular topics;
5.6.6.1 use basic personal and demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, something, nothing anything 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.7.1 use simple perfect forms of common verbs to express 
what has happened [indefi nite time] on a limited range of fa-
miliar general and curricular topics; 
5.6.13.1 use might may could to express possibility on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.6.16.1 use conjunctions so , if, when , where, before, after 
to link parts of sentences on a limited range of familiar general 
and curricular topics;
5.6.17.1 use if clauses (in zero conditionals), use where claus-
es, use before/after clauses (with past reference), use defi ning 
relative clauses with which who that where to give details on a 
limited range of familiar general and curricular topics

The world of 
work
Professions
Outdoor, 
factory and 
service jobs 
Work past 
and future

Content 5.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive 
feedback to peers;
5.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
5.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 
speaking or writing;
5.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.5.1 understand most specifi c information and detail of 
short, supported talk on a wide range of familiar topics;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics;
5.2.7.1 recognize the opinion of the speaker(s) in basic, sup-
ported talk on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.2.1 ask simple questions to get information about a limited 
range of general topics;
5.3.3.1 give an opinion at sentence level on a limited range of 
general and curricular topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges;
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics

Reading 5.4.4.1 read with some support a limited range of short fi ction 
and non-fi ction texts;
5.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics;
5.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text 
level in a limited range of written genres

Writing 5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent para-
graphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics; 
5.5.8.1 spell most high-frequency words accurately for a limit-
ed range of general topics;
5.5.9.1 punctuate written work at text level on a limited range 
of familiar general with some accuracy 

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, in-
cluding common noun phrases describing times and location, 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.2.1 use quantifi ers many , much , a lot of ,a few on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.6.6.1 use basic personal and demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, something, nothing anything 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.9.1 use simple present and simple past regular and irreg-
ular forms to describe routines, habits and states on a limited 
range of familiar general and curricular topics; 
5.6.10.1 use present continuous forms with present and fu-
ture meaning on a limited range of familiar general and cur-
ricular topics 
5.6.14.1 use prepositions to talk about time and location; use 
prepositions like to describe things and about to denote topic, 
use prepositions of direction to, into, out of, from, towards on a 
limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.16.1 use conjunctions so, if, when, where, before, after to 
link parts of sentences on a limited range of familiar general 
and curricular topics;
5.6.17.1 use if-clauses (in zero conditionals), use where claus-
es, use before/after clauses (with past reference), use defi ning 
relative clauses with which who that where to give details on a 
limited range of familiar general and curricular topics

 Term 3
Creativity

Art Music 
Stories and 
poems

Content 5.1.3.1 respect differing points of view; 
5.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
5.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
5.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings;
5.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and 
exploring a range of perspectives on the world

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.4.1 understand the main points of supported extended talk 
on a range of general and curricular topics;
5.2.5.1 understand most specifi c information and detail of 
short, supported talk on a wide range of familiar topics;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics;
5.2.8.1 understand supported narratives, including some ex-
tended talk, on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at sentence level on an increasing range of general topics;
5.3.3.1 give an opinion at sentence level on a limited range of 
general and curricular topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges; 
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics;
5.3.8.1 recount basic stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics

Writing 5.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
support on a limited range of general and curricular topics;
5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.4.1 write with support a sequence of extended sentences 
in a paragraph to give basic personal information;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent par-
agraphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, 
including common noun phrases describing times and 
location, on a limited range of familiar general and curricular 
topics;
5.6.3.1 use a growing variety of adjectives and regular and 
irregular comparative and superlative adjectives on a limited 
range of familiar general and curricular topics;

5.6.6.1 use basic personal and demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, something, nothing anything 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.10.1 use present continuous forms with present and future 
meaning on a limited range of familiar general and curricular 
topics; 
5.6.16.1 use conjunctions so , if, when , where, before, after 
to link parts of sentences on a limited range of familiar general 
and curricular topics

Reading for 
pleasure

Content 5.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
5.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
5.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 
speaking or writing;
5.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion;
5.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings

Listening 5.2.3.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions on general and curricular topics;
5.2.4.1 understand the main points of supported extended talk 
on a range of general and curricular topics;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics;
5.2.7.1 recognize the opinion of the speaker(s) in basic, sup-
ported talk on an increasing range of general and curricular 
topics;
5.2.8.1 understand supported narratives, including some ex-
tended talk, on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.2.1 ask simple questions to get information about a limited 
range of general topics;
5.3.3.1 give an opinion at sentence level on a limited range of 
general and curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges;
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics;
5.3.8.1 recount basic stories and events on a range of general 
and curricular topics 

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.4.4.1 read with some support a limited range of short fi ction 
and non-fi ction texts;
5.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics;
5.4.8.1 use with some support familiar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding;
5.4.9.1 recognise the difference between fact and opinion 
in short, simple texts on an increasing range of general and 
curricular topics

Writing 5.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
support on a limited range of general and curricular topics;
5.5.2.1 write with support a sequence of short sentences in a 
paragraph on a limited range of familiar general topics;
5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.4.1 write with support a sequence of extended sentences 
in a paragraph to give basic personal information;
5.5.5.1 link without support sentences using basic coordinat-
ing connectors;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent para-
graphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics

Fantasy 
world

Home and 
garden City 
World

Content 5.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others; 
5.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 
speaking or writing;
5.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion;
5.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and 
exploring a range of perspectives on the world

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.4.1 understand the main points of supported extended talk 
on a range of general and curricular topics;
5.2.6.1 deduce meaning from context in short, supported talk 
on an increasing range of general and curricular topics;
5.2.7.1 recognize the opinion of the speaker(s) in basic, suppor-
ted talk on an increasing range of general and curricular topics

Speaking 5.3.3.1 give an opinion at sentence level on a limited range of 
general and curricular topics;
5.3.5.1 keep interaction going in basic exchanges on a grow-
ing range of general and curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges;
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics

Writing 5.5.2.1 write with support a sequence of short sentences in a 
paragraph on a limited range of familiar general topics;
5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent para-
graphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.8.1 spell most high-frequency words accurately for a limit-
ed range of general topics;
5.5.9.1 punctuate written work at text level on a limited range 
of familiar general with some accuracy 

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, in-
cluding common noun phrases describing times and location, 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.3.1 use a growing variety of adjectives and regular and 
irregular comparative and superlative adjectives on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.6.4.1 use determiners including any, no each, every on a 
limited range of familiar general and curricular topics; 
5.6.5.1 use questions, including tag questions to seek 
agreement, and clarify meaning on a limited range of familiar 
general and curricular topics;
5.6.6.1 use basic personal and demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, something, nothing anything 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.7.1 use simple perfect forms of common verbs to express 
what has happened [indefi nite time] on a limited range of fa-
miliar general and curricular topics;
5.6.8.1 use future forms will for predictions and be going to to 
talk about already decided plans on a limited range of familiar 
general and curricular topics;
5.6.9.1 use simple present and simple past regular and irreg-
ular forms to describe routines, habits and states on a limited 
range of familiar general and curricular topics; 
5.6.14.1 use prepositions to talk about time and location, use 
prepositions like to describe things and about to denote topic, 
use prepositions of direction to, into, out of, from, towards on a 
limited range of familiar general and curricular topics; 
5.6.16.1 use conjunctions so , if, when , where, before, after 
to link parts of sentences on a limited range of familiar general 
and curricular topics; 
5.6.17.1 use if clauses (in zero conditionals) ,use where claus-
es, use before/after clauses (with past reference), use defi ning 
relative clauses with which who that where to give details on a 
limited range of familiar general and curricular topics 

 Term 4
Sports Sport 
for all Rules 
and respect 
Human body 
and exer-
cise

Content 5.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
5.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive 
feedback to peers; 
5.1.3.1 differing points of view;
5.1.6.1 organize and present information clearly to others;
5.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 
speaking or writing

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.2.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions which ask for personal information;
5.2.3.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions on general and curricular topics;
5.2.4.1 understand the main points of supported extended talk 
on a range of general and curricular topics;
5.2.8.1 understand supported narratives, including some ex-
tended talk, on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at sentence level on an increasing range of general topics;
5.3.2.1 ask simple questions to get information about a limited 
range of general topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges;
5.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax 
to talk about a limited range of general topics

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.4.1 read with some support a limited range of short fi ction 
and non-fi ction texts;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics;
5.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text 
level in a limited range of written genres

Writing 5.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
support on a limited range of general and curricular topics;
5.5.4.1 write with support a sequence of extended sentences 
in a paragraph to give basic personal information;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent par-
agraphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.8.1 spell most high-frequency words accurately for a limit-
ed range of general topics 

Use of 
English

5.6.1.1 use appropriate countable and uncountable nouns, in-
cluding common noun phrases describing times and location, 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.2.1 use quantifi ers many , much , a lot of ,a few on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.6.3.1 use a growing variety of adjectives and regular and 
irregular comparative and superlative adjectives on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.6.4.1 use determiners including any, no each, every on a 
limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.6.1 use basic personal and demonstrative pronouns and 
quantitative pronouns some, any, something, nothing anything 
on a limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.8.1 use future forms will for predictions and be going to 
talk about already decided plans on a limited range of familiar 
general and curricular topics;
5.6.10.1 use present continuous forms with present and fu-
ture meaning on a limited range of familiar general and cur-
ricular topics; 
5.6.12.1 use common regular and irregular adverbs, simple 
and comparative forms, adverbs of frequency and adverbs of 
defi nite time : last week, yesterday on a limited range of famil-
iar general and curricular topics; 

5.6.13.1 use might may could to express possibility on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics;
5.6.14.1 use prepositions to talk about time and location, use 
prepositions like to describe things and about to denote topic, 
use prepositions of direction to, into, out of, from, towards on a 
limited range of familiar general and curricular topics;
5.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns on a limited range of familiar general and cur-
ricular topics;
5.6.16.1 use conjunctions so , if, when , where, before, after 
to link parts of sentences on a limited range of familiar general 
and curricular topics

Holidays 
Destinations 
Holiday 
Activities 
Transport

Content 5.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
5.1.3.1 respect differing points of view;
5.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others; 
5.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion

Listening 5.2.1.1 understand a sequence of supported classroom in-
structions; 
5.2.2.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions which ask for personal information;
5.2.3.1 understand an increasing range of unsupported basic 
questions on general and curricular topics;
5.2.8.1 understand supported narratives, including some ex-
tended talk, on an increasing range of general and curricular 
topics

Speaking 5.3.2.1 ask simple questions to get information about a limited 
range of general topics;
5.3.3.1 give an opinion at sentence level on a limited range of 
general and curricular topics;
5.3.4.1 respond with limited fl exibility at sentence level to 
unexpected comments on an increasing range of general and 
curricular topics;
5.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges

Reading 5.4.1.1 understand the main points in a limited range of short 
simple texts on general and curricular topics;
5.4.2.1 understand with little support specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
5.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
5.4.4.1 read with some support a limited range of short fi ction 
and non-fi ction texts;
5.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a limited range of general and curricular topics

Writing 5.5.3.1 write with support factual descriptions at text level 
which describe people, places and objects; 
5.5.4.1 write with support a sequence of extended sentences 
in a paragraph to give basic personal information;
5.5.6.1 link, with some support, sentences into coherent para-
graphs using basic connectors on a limited range of familiar 
general topics;
5.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a limited range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics

Use of 
English

5.6.9.1 use simple present and simple past regular and irreg-
ular forms to describe routines, habits and states on a limited 
range of familiar general and curricular topics; 
5.6.10.1 use present continuous forms with present and fu-
ture meaning on a limited range of familiar general and cur-
ricular topics; 
5.6.13.1 use might may could to express possibility on a limit-
ed range of familiar general and curricular topics; 
5.6.14.1 use prepositions to talk about time and location; use 
prepositions like to describe things and about to denote topic; 
use prepositions of direction to, into, out of, from, towards on a 
limited range of familiar general and curricular topics; 
5.6.16.1 use conjunctions so , if, when , where, before, after 
to link parts of sentences on a limited range of familiar general 
and curricular topics; 
5.6.17.1 use if clauses (in zero conditionals), use where claus-
es; use before/after clauses (with past reference), use defi ning 
relative clauses with which who that where to give details on a 
limited range of familiar general and curricular topics

2) grade 6: 
Unit Strands Learning objectives

 Term 1
Our Class Content 6.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-

atively and cooperatively in groups; 
6.1.3.1 respect differing points of view

Listening 6.2.1.1 understand a longer sequence of supported classroom 
instructions;
6.2.2.1 understand more complex supported questions which 
ask for personal information;
6.2.5.1 understand most specifi c information and detail of sup-
ported, extended talk on a range general and curricular topics 

Speaking 6.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at discourse level on a range of general topics;
6.3.2.1 ask simple questions to get information about a grow-
ing range of general topics

Reading 6.4.1.1 understand the main points in a growing range of 
short, simple texts on general and curricular topics; 
6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
6.4.4.1 read independently a limited range of short simple fi c-
tion and non-fi ction texts;
6.4.8.1 use independently familiar paper and digital reference 
resources to check meaning and extend understanding;
6.4.9.1 recognise the difference between fact and opinion in 
short, simple texts on a wide range of general and curricu-
lar topics 

Writing 6.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
some support on a growing range of general and curricular 
topics; 
6.5.2.1 write with some support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a limited range of famil-
iar general topics and some curricular topics; 
6.5.3.1 write with some support about personal feelings and 
opinions on a limited range of familiar general and curricu-
lar topics;
6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent 
paragraphs using basic connectors on a growing range of 
familiar general topics 

Use of 
English

6.6.1.1 begin to use basic abstract nouns and compound 
nouns and noun phrases describing times and location on a 
growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.3.1 use common participles as adjectives and order adjec-
tives correctly in front of nouns on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.9.1 use appropriately an increased variety of present and 
past simple active and some passive forms on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
6.6.12.1 use an increased variety of adverbs, including ad-
verbs of degree too, not enough, quite , rather on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 6.6.13.1 use 
modal forms including mustn’t (prohibition), need (necessity), 
should (for advice) on a range of familiar general and curric-
ular topics;
6.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns, use infi nitive of purpose on a limited range of 
familiar general and curricular topics

Helping and 
Heroes

Content 6.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
6.1.3.1 respect differing points of view;
6.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion

Listening 6.2.1.1 understand a longer sequence of supported classroom 
instructions;
6.2.6.1 deduce meaning from context in supported extended 
talk on a range of general and curricular topics;
6.2.7.1 recognize the opinion of the speaker(s) in support-
ed extended talk on a limited range of general and curricular 
topics;
6.2.8.1 understand supported narratives including some ex-
tended talk, on a range of general and curricular topics

Speaking 6.3.3.1 give an opinion at sentence and discourse level on an 
increasing range of general and curricular topics;
6.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence and dis-
course level during, pair, group and whole class exchanges; 
6.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syn-
tax to talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics;
6.3.8.1 recount some extended stories and events on a limited 
range of general and curricular topics

Reading 6.4.1.1 understand the main points in a growing range of 
short, simple texts on general and curricular topics; 
6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics; 
6.4.4.1 read independently a limited range of short simple fi c-
tion and non-fi ction texts;
6.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a growing range of general and curricular topics

Writing 6.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
some support on a growing range of general and curricular 
topics; 
6.5.2.1 write with some support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a limited range of famil-
iar general topics and some curricular topics; 
6.5.3.1 write with some support about personal feelings and 
opinion on a limited range of familiar general and curricular 
topics;
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics 

Use of 
English

6.6.1.1 begin to use basic abstract nouns and compound 
nouns and noun phrases describing times and location on a 
growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.3.1 use common participles as adjectives and order adjec-
tives correctly in front of nouns on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.5.1 use questions including questions with whose, how 
often, how long and a growing range of tag questions on a 
growing range of familiar general and curricular topics; 
6.6.12.1 use an increased variety of adverbs, including ad-
verbs of degree too, not enough, quite, rather on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
6.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns, use infi nitive of purpose on a limited range of 
familiar general and curricular topics

 Term 2
Our 
Countryside

Content 6.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups; 
6.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and 
exploring a range of perspectives on the world

Listening 6.2.1.1 understand a longer sequence of supported classroom 
instructions;
6.2.5.1 understand most specifi c information and detail of 
supported, extended talk on a range general and curricular 
topics;
6.2.6.1 deduce meaning from context in supported extended 
talk on a range of general and curricular topics

Speaking 6.3.2.1 ask simple questions to get information about a grow-
ing range of general topics;
6.3.3.1 give an opinion at sentence and discourse level on an 
increasing range of general and curricular topics;
6.3.8.1 recount some extended stories and events on a limited 
range of general and curricular topics

Reading 6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
6.4.4.1 read independently a limited range of short simple fi c-
tion and non-fi ction texts; 
6.4.5.1 deduce meaning from context on a limited range of 
familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
6.4.8.1 use independently familiar paper and digital reference 
resources to check meaning and extend understanding

Writing 6.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
some support on a growing range of general and curricular 
topics; 
6.5.2.1 write with some support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a limited range of famil-
iar general topics and some curricular topics; 
6.5.3.1 write with some support about personal feelings and 
opinions on a limited range of familiar general and curricu-
lar topics;
6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent 
paragraphs using basic connectors on a growing range of 
familiar general topics;
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics 

Use of 
English

6.6.3.1 use common participles as adjectives and order adjec-
tives correctly in front of nouns on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.9.1 use appropriately an increased variety of present and 
past simple active and some passive forms on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
6.6.11.1 use common impersonal structures with: it, there on a 
growing range of familiar general and curricular topics; 
6.6.14.1 use an increased variety of prepositions of time, 
location and direction, use by and with to denote agent and 
instrument, use prepositions before nouns and adjectives in 
common prepositional phrases on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.16.1 use conjunctions if, when, where, so, and, or, but, be-
cause, before, after to link parts of sentences in short texts on 
a growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.17.1 use subordinate clauses following think know believe 
hope, say, tell, use subordinate clauses following sure, cer-
tain, use defi ning relative clauses with which who that where 
on a growing range of familiar general and curricular topics

Drama and 
Comedy

Content 6.3.3.1 respect differing points of view;
6.1.6.1 organise and present information clearly to others; 
6.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings;
6.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and 
exploring a range of perspectives on the world

Listening 6.2.1.1 understand a longer sequence of supported classroom 
instructions;
6.2.5.1 understand most specifi c information and detail of sup-
ported, extended talk on a range general and curricular topics

Speaking 6.3.2.1 ask simple questions to get information about a grow-
ing range of general topics;
6.3.4.1 respond with limited fl exibility at both sentence and 
discourse level to unexpected comments on a range of gener-
al and curricular topics;
6.3.5.1 keep interaction going in longer exchanges on a range 
of general and curricular topics;
6.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syn-
tax to talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics;
6.3.8.1 recount some extended stories and events on a limited 
range of general and curricular topics

Reading 6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics; 
6.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts 

Writing 6.5.2.1 write with some support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a limited range of famil-
iar general topics and some curricular topics; 
6.5.3.1 write with some support about personal feelings and
 opinions on a limited range of familiar general and curricu-
lar topics; 
6.5.5.1 develop with support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a limited range 
of written genres in familiar general and curricular topics;
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics 

Use of 
English

6.6.7.1 use simple perfect forms to express indefi nite and un-
fi nished past [with for and since] on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.12.1 use an increased variety of adverbs, including ad-
verbs of degree too, not enough, quite, rather on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
6.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns, use infi nitive of purpose on a limited range of 
familiar general and curricular topics

 Term 3
Our Health Content 6.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-

atively and cooperatively in groups; 
6.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion;
6.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings;
6.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and 
exploring a range of perspectives on the world

Listening 6.2.5.1 understand most specifi c information and detail of sup-
ported, extended talk on a range general and curricular topics 
curricular topics;
6.2.7.1 recognise the opinion of the speaker(s) in supported ex-
tended talk on a limited range of general and curricular topics 

Speaking 6.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at discourse level on a range of general topics;
6.3.3.1 give an opinion at sentence and discourse level on an 
increasing range of general and curricular topics;
6.3.4.1 respond with limited fl exibility at both sentence and 
discourse level to unexpected comments on a range of gener-
al and curricular topics;
6.3.5.1 keep interaction going in longer exchanges on a range 
of general and curricular topics;
6.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence and dis-
course level during pair, group and whole class exchanges;
6.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syn-
tax to talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics

Reading 6.4.4.1 read independently a limited range of short simple fi c-
tion and non-fi ction texts;
6.4.5.1 deduce meaning from context on a limited range of 
familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
6.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a growing range of general and curricular topics;
6.4.8.1 use independently familiar paper and digital reference 
resources to check meaning and extend understanding

Writing 6.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with 
some support on a growing range of general and curricular 
topics; 
6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent 
paragraphs using basic connectors on a growing range of 
familiar general topics; 
6.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a growing range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics; 
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics;
6.5.9.1 punctuate written work at text level on a limited range of 
general topics and some curricular topics with some accuracy 

Use of 
English

6.6.1.1 begin to use basic abstract nouns and compound 
nouns and noun phrases describing times and location on a 
growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.2.1 use quantifi ers including more, little, few less, fewer 
not as many , not as much on a growing range of familiar gen-
eral and curricular topics;
6.6.3.1 use common participles as adjectives and order adjec-
tives correctly in front of nouns on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.8.1 use future form will to make offers, promises, and 
predictions on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
6.6.9.1 use appropriately an increased variety of present and 
past simple active and some passive forms on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
6.6.10.1 use present continuous forms with present and future 
meaning and past continuous forms for background and inter-
rupted past actions on a limited range of familiar general and 
curricular topics; 
6.6.13.1 use modal forms including, mustn’t (prohibition), need 
(necessity), should (for advice) on a range of familiar general 
and curricular topics;
6.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns, use infi nitive of purpose on a limited range of 
familiar general and curricular topics 

Holidays and 
Travel 

Content 6.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive 
feedback to peers;
6.1.3.1 respect differing points of view;
6.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
6.1.6.1 organise and present information clearly to others 

Listening 6.2.1.1 understand a longer sequence of supported classroom 
instructions;
6.2.5.1 understand most specifi c information and detail of sup-
ported, extended talk on a range general and curricular topics;
6.2.6.1 deduce meaning from context in supported extended 
talk on a range of general and curricular topics;
6.2.7.1 recognize the opinion of the speaker(s) in supported ex-
tended talk on a limited range of general and curricular topics;
6.2.8.1 understand supported narratives including some 
extended talk, on a range of general and curricular topics

Speaking 6.3.3.1 give an opinion at sentence and discourse level on an 
increasing range of general and curricular topics;
6.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syn-
tax to talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics

Reading 6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics; 
6.4.5.1 deduce meaning from context on a limited range of 
familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
6.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a growing range of general and curricular topics;
6.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text 
level in a range of written genres; 
6.4.9.1 recognise the difference between fact and opinion in 
short, simple texts on a wide range of general and curricu-
lar topics

Writing 6.5.3.1 write with some support about personal feelings and 
opinions on a limited range of familiar general and curricu-
lar topics; 
6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent 
paragraphs using basic connectors on a growing range of 
familiar general topics; 
6.5.7.1 use with some support appropriate layout at text level 
for a growing range of written genres on familiar general topics 
and some curricular topics;
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics

Use of 
English

6.6.1.1 begin to use basic abstract nouns and compound 
nouns and noun phrases describing times and location on a 
growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.2.1 use quantifi ers including more, little, few, less, fewer 
not as many, not as much on a growing range of familiar gen-
eral and curricular topics;
6.6.3.1 use common participles as adjectives and order adjec-
tives correctly in front of nouns on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.7.1 use simple perfect forms to express indefi nite and un-
fi nished past [with for and since] on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.8.1 use future form will to make offers, promises, and 
predictions on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
6.6.10.1 use present continuous forms with present and future 
meaning and past continuous forms for background and inter-
rupted past actions on a limited range of familiar general and 
curricular topics 
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Reading for 
Pleasure

Content 6.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
6.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 
speaking or writing

Speaking 6.2.5.1 keep interaction going in basic exchanges on a grow-
ing range of general and curricular topics

Reading 6.4.1.1 understand the main points in a growing range of 
short, simple texts on general and curricular topics; 
6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics;
6.4.3.1 understand the detail of an argument on a limited 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts; 
6.4.4.1 read independently a limited range of short simple fi c-
tion and non-fi ction texts;
6.4.5.1 deduce meaning from context on a limited range of 
familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
6.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a growing range of general and curricular topics;
6.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text 
level in a range of written genres; 
6.4.8.1 use independently familiar paper and digital reference 
resources to check meaning and extend understanding;
6.4.9.1 recognise the difference between fact and opinion in 
short, simple texts on a wide range of general and curricu-
lar topics

Writing 6.5.4.1 write with some support topics with some paragraphs 
to give basic personal information; 
6.5.5.1 develop with support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a limited range 
of written genres in familiar general and curricular topics

Term 4

O
ur
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Content 6.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive 
feedback to peers
6.1.3.1 respect differing points of view

Listening 6.2.4.1 understand with limited support the main points of ex-
tended talk on a range of general and curricular topics;
6.2.5.1 understand most specifi c information and detail of sup-
ported, extended talk on a range general and curricular topics

Speaking 6.3.1.1 provide basic information about themselves and others 
at discourse level on a range of general topics;
6.3.2.1 ask simple questions to get information about a grow-
ing range of general topics

Reading 6.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a growing range of general and curricular topics; 
6.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text 
level in a range of written genres 

Writing 6.5.3.1 write with some support about personal feelings and 
opinions on a limited range of familiar general and curricu-
lar topics;
6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent 
paragraphs using basic connectors on a growing range of 
familiar general topics; 
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics; 
6.5.9.1 punctuate written work at text level on a limited range of 
general topics and some curricular topics with some accuracy 

Use of 
English

6.6.1.1 begin to use basic abstract nouns and compound 
nouns and noun phrases describing times and location on a 
growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.6.1 use a variety of personal, demonstrative and quanti-
tative pronouns including someone, somebody, everybody, 
no-one on a growing range of familiar general and curricular 
topics;
6.6.9.1 use appropriately an increased variety of present and 
past simple active and some passive forms on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
6.6.10.1 use present continuous forms with present and future 
meaning and past continuous forms for background and inter-
rupted past actions on a limited range of familiar general and 
curricular topics; 
6.6.13.1 use modal forms including, mustn’t (prohibition), need 
(necessity), should (for advice) on a range of familiar general 
and curricular topics;
6.6.14.1 use an increased variety of prepositions of time, 
location and direction, use by and with to denote agent and 
instrument, use prepositions before nouns and adjectives in 
common prepositional phrases on a growing range of familiar 
general and curricular topics; 
6.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns, use infi nitive of purpose on a limited range of 
familiar general and curricular topics 

Transport Content 6.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and 
discussion;
6.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experienc-
es and feelings;
6.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and 
exploring a range of perspectives on the world

Listening 6.2.3.1 understand more complex supported questions on a 
growing range of general and curricular topics;
6.2.4.1 understand with limited support the main points of ex-
tended talk on a range of general and curricular topics;
6.2.6.1 deduce meaning from context in supported extended 
talk on a range of general and curricular topics

Speaking 6.3.2.1 ask simple questions to get information about a grow-
ing range of general topics;
6.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syn-
tax to talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics;
6.3.8.1 recount some extended stories and events on a limited 
range of general and curricular topics

Reading 6.4.2.1 understand independently specifi c information and 
detail in short, simple texts on a limited range of general and 
curricular topics; 
6.4.4.1 read independently a limited range of short simple fi c-
tion and non-fi ction texts; 
6.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in short 
texts on a growing range of general and curricular topics;
6.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text 
level in a range of written genres; 
6.4.8.1 use independently familiar paper and digital reference 
resources to check meaning and extend understanding

Writing 6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent 
paragraphs using basic connectors on a growing range of 
familiar general topics; 
6.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for 
a limited range of familiar general topics and some curricu-
lar topics; 
6.5.9.1 punctuate written work at text level on a limited range of 
general topics and some curricular topics with some accuracy 

Use of 
English 

6.6.2.1 use quantifi ers including more, little, few, less, fewer 
not as many , not as much on a growing range of familiar gen-
eral and curricular topics; 
6.6.3.1 use common participles as adjectives and order adjec-
tives correctly in front of nouns on a growing range of familiar 
general and curricular topics;
6.6.4.1 use a variety of determiners including all, other on a 
growing range of familiar general and curricular topics;
6.6.5.1 use questions including questions with whose, how 
often, how long and a growing range of tag questions on a 
growing range of familiar general and curricular topics; 
6.6.8.1 use future form will to make offers, promises, and 
predictions on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
6.6.15.1 use common verbs followed by infi nitive verb / verb 
+ ing patterns, use infi nitive of purpose on a limited range of 
familiar general and curricular topics; 
6.6.17.1 use subordinate clauses following think know believe 
hope, say , tell, use subordinate clauses following sure, cer-
tain, use defi ning relative clauses with which who that where 
on a growing range of familiar general and curricular topics

3) grade 7:
Unit Strands Learning objectives

 Term 1
Hobbies 
and 
Leisure

Content 7.1.3.1 respect differing points of view;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
7.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
7.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings

Listening 7.2.1.1 understand with little support the main points in extended 
talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.2.1 understand with little support most specifi c information in 
extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.4.1 understand with little support some of the implied meaning 
in extended talk on a limited range of general and curricular topics

Speaking 7.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a limited 
range of general and curricular topics;
7.3.2.1 ask complex questions to get information about a limited 
range of general topics and some curricular topics;
7.3.3.1 give an opinion at discourse level on a growing range of 
general and curricular topics; 
7.3.6.1 begin to link comments with some fl exibility to what others 
say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
7.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a growing range of general topics, and some curricu-
lar topics

Reading 7.4.1.1 understand the main points in texts on a limited range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range 
of familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
7.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres;
7.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources with little support to check meaning and extend 
understanding

Writing 7.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with some 
support on a range of general and curricular topics;
7.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a growing range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.6.1 link with little or no support, sentences into coherent para-
graphs using a variety of basic connectors on a range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
growing range of familiar general and curricular topics;
7.5.9.1 punctuate written work at text level on a growing range of 
familiar general and curricular topics with some accuracy punctu-
ate written work at text level on a growing range of familiar general 
and curricular topics with growing accuracy

Use of 
English

7.6.1.1 use some abstract nouns and complex noun phrases on a 
limited range of familiar general and curricular topics;
7.6.2.1 use a growing variety of quantifi ers for countable and un-
countable nouns including too much, too many, none any, enough;
7.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles;
7.6.5.1 use questions which include a variety of different tense on 
a range of familiar general and curricular topics;
7.6.6.1 use a variety of possessive and refl exive pronouns includ-
ing mine, yours, ours, theirs, hers, his, myself, yourself, them-
selves on a growing range of familiar general and curricular topics;
7.6.12.1 use comparative degree adverb structures with regular 
and irregular adverbs on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
7.6.15.1 use infi nitive forms after a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and 
prepositions on a growing range of familiar general and curricu-
lar topics;
7.6.17.1 use if / unless in fi rst conditional clauses, use defi ning rel-
ative clauses with which who that where on a wide range of famil-
iar general and curricular topics
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Content 7.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
7.1.3.1 respect different points of view;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others;
7.1.6.1 organize and present information clearly to others;
7.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
7.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
7.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 7.2.1.1 understand with little support the main points in extended 
talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.3.1 understand with some support most of the detail of an 
argument in extended talk on a limited range of general and cur-
ricular topics;
7.2.5.1 recognize the opinion of the speakers in supported extend-
ed talk on a range of general and curricular topics;
7.2.6.1 deduce meaning from context with little support in extend-
ed talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.7.1 begin to recognize typical features at word, sentence and 
text level of a limited range of spoken genres;
7.2.8.1 understand supported narratives on a wide range of gener-
al and curricular topics

Speaking 7.3.2.1 ask complex questions to get information about a limited 
range of general topics and some curricular topics;
7.3.3.1 give an opinion at discourse level on a growing range of 
general and curricular topics;
7.3.5.1 keep interaction with peers to negotiate, agree and orga-
nize priorities and plans for completing classroom tasks;
7.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a growing range of general topics, and some curricu-
lar topics;
7.3.8.1 recount some extended stories and events on a growing 
range of general and curricular topics

Reading 7.4.1.1 understand the main points in texts on a limited range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range 
of familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts

Writing 7.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with some 
support on a range of general and curricular topics;
7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.5.1 develop with some support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a limited range of 
written genres in familiar general and curricular topics; 
7.5.6.1 link with little or no support, sentences into coherent para-
graphs using a variety of basic connectors on a range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
growing range of familiar general and curricular topics

Use of 
English

7.6.4.1 use an increased variety of determiners including neither, 
either on a range of familiar general and curricular topics;
7.6.6.1 use a variety of possessive and refl exive pronouns 
including mine, yours, ours, theirs, hers, his, myself, yourself, 
themselves on a growing range of familiar general and curricular 
topics;
7.6.7.1 use a variety of simple perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on a range of familiar general and 
curricular topics;
7.6.17.1 use if / unless in fi rst conditional clauses, use defi ning 
relative clauses with which who that where on a wide range of 
familiar general and curricular topics

 Term 2
Holidays 
and 
Travel

Content 7.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
7.1.3.1 respect differing points of view;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
7.1.6.1 organize and present information clearly to others;
7.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
7.1.8.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings

Listening 7.2.1.1 understand with little support the main points in extended 
talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.3.1 understand with some support most of the detail of an 
argument in extended talk on a limited range of general and cur-
ricular topics;
7.2.4.1 understand with little support some of the implied meaning 
in extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.5.1 recognize the opinion of the speakers in supported extend-
ed talk on a range of general and curricular topics

Speaking 7.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a limited 
range of general and curricular topics;
7.3.2.1 ask complex questions to get information about a limited 
range of general topics and some curricular topics;
7.3.3.1 give an opinion at discourse level on a growing range of 
general and curricular topics;
7.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a growing range of gen-
eral and curricular topics;
7.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a growing range of general topics, and some curricu-
lar topics

Reading 7.4.1.1 understand the main points in texts on a limited range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.9.1 recognize inconsistencies in argument in simple short, texts 
on a limited range of general and curricular subjects 

Writing 7.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a growing range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.5.1 develop with some support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a limited range of 
written genres in familiar general and curricular topics; 
7.5.7.1 use with minimal support appropriate layout at text level 
for a growing range of written genres on familiar general and cur-
ricular topics;
7.5.9.1 punctuate written work at text level on a growing range of 
familiar general and curricular topics with some accuracy 

Use of 
English

7.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and 
adjectives as participles;
7.6.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms on a range 
of familiar general and curricular topics;
7.6.11.1 use some reported speech forms for statements on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.6.14.1 use prepositions before nouns and adjectives in common 
prepositional phrases on a wide range of familiar general and 
curricular topics;
7.6.17.1 use if / unless in fi rst conditional clauses, use defi ning 
relative clauses with which who that where on a wide range of 
familiar general and curricular topics

Space 
and 
Earth

Content 7.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
7.1.3.1 differing points of view;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others; 
7.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
7.1.6.1 organize and present information clearly to others;
7.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
7.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world 

Listening 7.2.1.1 understand with little support the main points in extended 
talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.2.1 understand with little support most specifi c information in 
extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.5.1 recognize the opinion of the speakers in supported extend-
ed talk on a range of general and curricular topics;
7.2.6.1 deduce meaning from context with little support in extend-
ed talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.7.1 begin to recognize typical features at word, sentence and 
text level of a limited range of spoken genres;
7.2.8.1 understand supported narratives on a wide range of gener-
al and curricular topics

Speaking 7.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a limited 
range of general and curricular topics; 
7.3.2.1 ask complex questions to get information about a limited 
range of general topics and some curricular topics; 
7.3.3.1 give an opinion at discourse level on a growing range of 
general and curricular topics; 
7.3.5.1 keep interaction with peers to negotiate, agree and orga-
nize priorities and plans for completing classroom tasks;
7.3.6.1 begin to link comments with some fl exibility to what others 
say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges

Reading 7.4.1.1 understand the main points in texts on a limited range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.4.1 read a limited range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
7.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres

Writing 7.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with some 
support on a range of general and curricular topics;
7.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a growing range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
limited variety of written genres on general and curricular topics;
7.5.5.1 develop with some support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a limited range of 
written genres in familiar general and curricular topics; 
7.5.6.1 link with little or no support, sentences into coherent para-
graphs using a variety of basic connectors on a range of familiar 
general topics and some curricular topics

Use of 
English

7.6.1.1 use some abstract nouns and complex noun phrases on a 
limited range of familiar general and curricular topics;
7.6.4.1 use an increased variety of determiners including neither, 
either on a range of familiar general and curricular topics;
7.6.6.1 use a variety of possessive and refl exive pronouns 
including mine, yours, ours, theirs, hers, his, myself, yourself, 
themselves on a growing range of familiar general and curricular 
topics;
7.6.8.1 use a growing variety of future forms including present 
continuous with future meaning on a range of familiar general and 
curricular topics;
7.6.10.1 use present continuous forms for present and future 
meaning and past continuous on a range of familiar general and 
curricular topics;
7.6.11.1 use some reported speech forms for statements on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.6.12.1 use comparative degree adverb structures with regular 
and irregular adverbs on a range of familiar general and curricular 
topics

 Term 3
Reading 
for 
Pleasure

Content 7.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
7.1.3.1 respect differing points of view;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
7.1.6.1 organize and present information clearly to others; 
7.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
7.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion

Listening 7.2.1.1 understand with little support the main points in extended 
talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.5.1 recognize the opinion of the speakers in supported extend-
ed talk on a range of general and curricular topics;
7.2.7.1 begin to recognize typical features at word, sentence and 
text level of a limited range of spoken genres;
7.2.8.1 understand supported narratives on a wide range of gener-
al and curricular topics

Speaking 7.3.6.1 begin to link comments with some fl exibility to what others 
say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
7.3.8.1 recount some extended stories and events on a growing 
range of general and curricular topics

Reading 7.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics; 
7.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range 
of familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts; 
7.4.4.1 read a limited range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
7.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources with little support to check meaning and extend 
understanding;
7.4.9.1 recognize inconsistencies in argument in simple short, texts 
on a limited range of general and curricular subjects 

Writing 7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
limited variety of written genres on general and curricular topics

Use of 
English

7.6.2.1 use a growing variety of quantifi ers for countable and un-
countable nouns including too much, too many, none any, enough;
7.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles;
7.6.1.15 use infi nitive forms after a limited number of verbs and ad-
jectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and prep-
ositions on a growing range of familiar general and curricular topics
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Content 7.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
7.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
7.1.3.1 respect differing points of view;
7.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
7.1.6.1 organize and present information clearly to others; 
7.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing

Listening 7.2.2.1 understand with little support most specifi c information in 
extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.3.1 understand with some support most of the detail of an 
argument in extended talk on a limited range of general and cur-
ricular topics

Speaking 7.3.3.1 give an opinion at discourse level on a growing range of 
general and curricular topics;
7.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a growing range of gen-
eral and curricular topics;
7.3.5.1 keep interaction with peers to negotiate, agree and orga-
nize priorities and plans for completing classroom tasks;
7.3.6.1 begin to link comments with some fl exibility to what others 
say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
7.3.8.1 recount some extended stories and events on a growing 
range of general and curricular topics

Reading 7.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range 
of familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
7.4.4.1 read a limited range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
7.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.9.1 recognize inconsistencies in argument in simple short, texts 
on a limited range of general and curricular subjects 

Writing 7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
limited variety of written genres on general and curricular topics;
7.5.7.1 use with minimal support appropriate layout at text level 
for a growing range of written genres on familiar general and cur-
ricular topics

Use of 
English

7.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles;
7.6.4.1 use an increased variety of determiners including neither, 
either on a range of familiar general and curricular topics;
7.6.5.1 use questions which include a variety of different tense on 
a range of familiar general and curricular topics;
7.6.7.1 use a variety of simple perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on a range of familiar general and 
curricular topics;
7.6.13.1 use a variety of modal forms for different functions on a 
range of familiar general and curricular topics

Natural 
Disasters

Content 7.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
7.1.6.1 organize and present information clearly to others; 
7.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
7.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings

Listening 7.2.3.1 understand with some support most of the detail of an 
argument in extended talk on a limited range of general and cur-
ricular topics;
7.2.4.1 understand with little support some of the implied meaning 
in extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.5.1 recognize the opinion of the speakers in supported extend-
ed talk on a range of general and curricular topics; 
7.2.6.1 deduce meaning from context with little support in extend-
ed talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.8.1 understand supported narratives on a wide range of gener-
al and curricular topics

Speaking 7.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a growing range of gen-
eral and curricular topics;
7.3.5.1 keep interaction with peers to negotiate, agree and orga-
nize priorities and plans for completing classroom tasks;
7.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a growing range of general topics, and some curricu-
lar topics;
7.3.8.1 recount some extended stories and events on a growing 
range of general and curricular topics;

Reading 7.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range 
of familiar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
7.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres

Writing 7.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with some 
support on a range of general and curricular topics;
7.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a limited 
range of familiar general and curricular topics;
7.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
limited variety of written genres on general and curricular topics;
7.5.6.1 link with little or no support, sentences into coherent para-
graphs using a variety of basic connectors on a range of familiar 
general topics and some curricular topics

Use of 
English

7.6.6.1 use a variety of possessive and refl exive pronouns includ-
ing mine, yours, ours, theirs, hers, his, myself, yourself, them-
selves on a growing range of familiar general and curricular topics;
7.6.13.1 use a variety of modal forms for different functions on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.6.16.1 use a growing variety of conjunctions including because, 
since, as to explain reasons on a range of familiar general and 
curricular topics

 Term 4
Healthy 
Habits

Content 7.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
7.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
7.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing; 
7.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world 

Listening 7.2.4.1 understand with little support some of the implied meaning 
in extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.5.1 recognize the opinion of the speakers in supported extend-
ed talk on a range of general and curricular topics;
7.2.6.1 deduce meaning from context with little support in extend-
ed talk on a limited range of general and curricular topics; 
7.2.8.1 understand supported narratives on a wide range of gener-
al and curricular topics

Speaking 7.3.6.1 begin to link comments with some fl exibility to what others 
say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
7.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a growing range of general topics, and some curricu-
lar topics;
7.3.8.1 recount some extended stories and events on a growing 
range of general and curricular topics

Reading 7.4.1.1 understand the main points in texts on a limited range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range of 
familiar general and curricular topics, including some extended texts;
7.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources with little support to check meaning and extend 
understanding;
7.4.9.1 recognize inconsistencies in argument in simple, short texts 
on a limited range of general and curricular subjects 

Writing 7.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
limited variety of written genres on general and curricular topics;
7.5.5.1 develop with some support coherent arguments supported 
when necessary by examples and reasons for a limited range of 
written genres in familiar general and curricular topics ;
7.5.6.1 link with little or no support, sentences into coherent para-
graphs using a variety of basic connectors on a range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.7.1 use with minimal support appropriate layout at text level 
for a growing range of written genres on familiar general and cur-
ricular topics;
7.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
growing range of familiar general and curricular topics;
7.5.9.1 punctuate written work at text level on a growing range of 
familiar general and curricular topics with some accuracy 

Use of 
English

7.6.4.1 use an increased variety of determiners including neither, 
either on a range of familiar general and curricular topics;
7.6.8.1 use a growing variety of future forms including present 
continuous with future meaning on a range of familiar general and 
curricular topics; 
7.6.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms on a range 
of familiar general and curricular topics;
7.6.16.1 use a growing variety of conjunctions including because, 
since, as to explain reasons on a range of familiar general and 
curricular topics

Clothes 
and 
Fashion

Content 7.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems cre-
atively and cooperatively in groups;
7.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others;
7.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
7.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings

Listening 7.2.3.1 understand with some support most of the detail of an 
argument in extended talk on a limited range of general and cur-
ricular topics;
7.2.4.1 understand with little support some of the implied meaning 
in extended talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.6.1 deduce meaning from context with little support in extend-
ed talk on a limited range of general and curricular topics;
7.2.7.1 begin to recognize typical features at word, sentence and 
text level of a limited range of spoken genres

Speaking 7.3.5.1 keep interaction with peers to negotiate, agree and orga-
nize priorities and plans for completing classroom tasks;
7.3.6.1 begin to link comments with some fl exibility to what others 
say at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
7.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a growing range of general topics, and some curricu-
lar topics

Reading 7.4.1.1 understand the main points in texts on a limited range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.5.1 deduce meaning from context in short texts on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
7.4.6.1 recognize the attitude or opinion of the writer on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
7.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres;
7.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources with little support to check meaning and extend 
understanding

Writing 7.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with some 
support on a range of general and curricular topics;
7.5.6.1 link with little or no support, sentences into coherent para-
graphs using a variety of basic connectors on a range of familiar 
general topics and some curricular topics;
7.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
growing range of familiar general and curricular topics;
7.5.9.1 punctuate written work at text level on a growing range of 
familiar general and curricular topics with some accuracy punctu-
ate written work at text level on a growing range of familiar general 
and curricular topics with growing accuracy

Use of 
English 

7.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles;
7.6.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms on a range 
of familiar general and curricular topics;
7.6.10.1 use present continuous forms for present and future 
meaning and past continuous on a range of familiar general and 
curricular topics;
7.6.14.1 use prepositions before nouns and adjectives in com-
mon prepositional phrases on a wide range of familiar general and 
curricular topics

4) grade 8: 
Unit Strands Learning objectives

 Term 1
Our 
World

Content 8.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
8.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives;
8.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
8.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
8.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
8.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world 

Listening 8.2.1.1 understand with little or no support the main points in ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.3.1 understand with little or no support most of the detail of an 
argument in extended talk on a wide range of general and curric-
ular topics;
8.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a growing range of spoken genres

Speaking 8.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a growing 
range of general and curricular topics;
8.3.3.1 give an opinion at discourse level on a wide range of gen-
eral and curricular topics;
8.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics; 
8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.6.1 link comments with some fl exibility to what others say at sen-
tence and discourse level in pair, group and whole class exchanges;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics

Reading 8.4.1.1 understand the main points in texts on a growing range of 
unfamiliar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.4.1 read a growing range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
8.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding

Writing 8.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little 
support on a growing range of general and curricular topics;
8.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
topics and some curricular topics;
8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
8.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
variety of written genres on general and curricular topics;
8.5.7.1 use with minimal support appropriate layout at text level for 
a range of written genres on familiar general and curricular topics;
8.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
range of familiar general and curricular topics

Use of 
English

8.6.5.1 use questions which include a variety of different tense and 
modal forms on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms in narrative 
and reported speech on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
8.6.15.1 use infi nitive forms after a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and 
prepositions, use some prepositional verbs and begin to use com-
mon phrasal verbs on a growing range of familiar general and 
curricular topics;
8.6.16.1 use a growing variety of conjunctions including since, as to 
explain reasons and the structures so ... that, such a... that in giving 
explanations on a range of familiar general and curricular topics

Daily 
Life and 
Shopping

Content 8.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others;
8.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
8.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion

Listening 8.2.1.1 understand with little or no support the main points in ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c information 
in extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.3.1 understand with little or no support most of the detail of an 
argument in extended talk on a wide range of general and curric-
ular topics;
8.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a growing range of spoken genres

Speaking 8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.6.1 link comments with some fl exibility to what others say at sen-
tence and discourse level in pair, group and whole class exchanges;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics;
8.3.8.1 recount some extended stories and events on a range of 
general and curricular topics

Reading 8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.3.1 understand the detail of an argument on a range of familiar 
general and curricular topics, including some extended texts;
8.4.4.1 read a growing range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts

Writing 8.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little 
support on a growing range of general and curricular topics;
8.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
topics and some curricular topics;
8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
8.5.6.1 link, independently, sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors on a range of familiar general 
topics and some curricular topics; 
8.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with growing accuracy

Use of 
English

8.6.10.1 use present continuous forms for present and future 
meaning and past continuous, including some passive forms, on a 
range of familiar general and curricular topics;
8.6.11.1 use some reported speech forms for statements, ques-
tions and commands: say, ask, tell including reported requests on 
a range of familiar general and curricular topics;
8.6.12.1 use comparative degree adverb structures not as quickly 
as / far less quickly with regular and irregular adverbs, use an in-
creased variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs 
on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.15.1 use infi nitive forms after a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and 
prepositions, use some prepositional verbs and begin to use com-
mon phrasal verbs on a growing range of familiar general and 
curricular topics;
8.6.16.1 use a growing variety of conjunctions including since, as to 
explain reasons and the structures so ... that, such a ... that in giving 
explanations on a range of familiar general and curricular topics

 Term 2
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Content 8.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others; 
8.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
8.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
8.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 8.2.1.1 understand with little or no support the main points in ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c informa-
tion in extended talk on a wide range of general and curricular 
topics; 
8.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) with little or no 
support in extended talk on a wide range of general and curricu-
lar topics;
8.2.6.1 deduce meaning from context with little or no support in ex-
tended talk on a growing range of general and curricular topics

Speaking 8.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a growing 
range of general and curricular topics;
8.3.3.1 give an opinion at discourse level on a wide range of gen-
eral and curricular topics;
8.3.6.1 link comments with some fl exibility to what others say at 
sentence and discourse level in pair, group and whole class ex-
changes;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics

Reading 8.4.1.1 understand the main points in texts on a growing range of 
unfamiliar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.5.1 deduce meaning from context in short texts and some 
extended texts on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts;
8.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources to check meaning and extend understanding

Writing 8.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little 
support on a growing range of general and curricular topics;
8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics;
8.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
variety of written genres on general and curricular topics;
8.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
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necessary by examples and reasons for a growing range of written 
genres in familiar general and curricular topics;
8.5.6.1 link, independently, sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors on a range of familiar general 
topics and some curricular topics; 
8.5.7.1 use with minimal support appropriate layout at text level for 
a range of written genres on familiar general and curricular topics;
8.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
range of familiar general and curricular topics

Use of 
English

8.6.1.1 use some abstract nouns and complex noun phrases on a 
range of familiar general and curricular topics;
8.6.2.1 use a growing variety of quantifi ers for countable and un-
countable nouns including several, plenty, a large/small number/
amount on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles and some comparative structures including not 
as…as, much …than to indicate degree on a range of familiar gen-
eral and curricular topics;
8.6.5.1 use questions which include a variety of different tense and 
modal forms on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.7.1 use a variety of simple perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on a range of familiar general and 
curricular topics;
8.6.1.13 use a growing variety of modal forms for different func-
tions: obligation, necessity, possibility, permission, requests, sug-
gestions, prohibition on a range of familiar general and curricular 
topics;
8.6.1.14 use some prepositions before nouns and adjectives, use 
prepositions as, like to indicate manner, use dependent preposi-
tions following adjectives on a range of familiar general and cur-
ricular topics;
8.6.15.1 use infi nitive forms after a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and 
prepositions, use some prepositional verbs and begin to use com-
mon phrasal verbs on a growing range of familiar general and 
curricular topics;
8.6.17.1 use if / unless/ if only in second conditional clauses and 
wish [that] clauses [present reference], use a growing variety of 
relative clauses including why clauses on a range of familiar gener-
al and curricular topics

Sport, 
Health 
and 
Exercise

Content 8.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing

Listening 8.2.1.1 understand with little or no support the main points in ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics4
8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c information 
in extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.4.1 understand with little or no support most of the implied mea-
ning in extended talk on a range of general and curricular topics;
8.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) with little or no 
support in extended talk on a wide range of general and curricu-
lar topics

Speaking 8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.6.1 link comments with some fl exibility to what others say at sen-
tence and discourse level in pair, group and whole class exchanges;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics

Reading 8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.3.1 understand the detail of an argument on a growing range of 
familiar general and curricular topics; 
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts

Writing 8.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little 
support on a range of general and curricular topics;
8.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
topics and some curricular topics;
8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a growing range of written 
genres in familiar general and curricular topics; 
8.5.6.1 link, independently, sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors on a range of familiar general 
topics and some curricular topics 

Use of 
English

8.6.8.1 use a growing variety of future forms including present 
continuous and present simple with future meaning on a range of 
familiar general and curricular topics;
8.6.1.10 use present continuous forms for present and future 
meaning and past continuous, including some passive forms, on a 
range of familiar general and curricular topics;
8.6.12.1 use comparative degree adverb structures not as quickly 
as / far less quickly with regular and irregular adverbs, use an in-
creased variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs 
on a range of familiar general and curricular topics; 
8.6.13.1 use a growing variety of modal forms for different functions: 
obligation, necessity, possibility, permission, requests, suggestions, 
prohibition on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.15.1 use infi nitive forms after a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and 
prepositions, use some prepositional verbs and begin to use com-
mon phrasal verbs on a growing range of familiar general and 
curricular topics;
8.6.17.1 use if / unless/ if only in second conditional clauses and 
wish [that] clauses [present reference], use a growing variety of 
relative clauses including why clauses on a range of familiar gener-
al and curricular topics

 Term 3
Reading 
for 
Pleasure

Content 8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
8.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion

Listening 8.2.1.1 understand with little or no support the main points in 
extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c information 
in extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) with little or no 
support in extended talk on a wide range of general and curricu-
lar topics

Speaking 8.3.2.1 ask more complex questions to get information about a 
growing range of general topics and some curricular topics;
8.3.3.1 give an opinion at discourse level on a wide range of gen-
eral and curricular topics;
8.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
8.3.8.1 recount some extended stories and events on a range of 
general and curricular topics

Reading 8.4.1.1 understand the main points in texts on a growing range of 
unfamiliar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.3.1 understand the detail of an argument on a range of familiar 
general and curricular topics, including some extended texts;
8.4.4.1 read a growing range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics
8.4.5.1 deduce meaning from context in short texts and some 
extended texts on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts;
8.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres;
8.4.9.1 recognise inconsistencies in argument in short texts on a 
limited range of general and curricular subjects

Writing 8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a growing range of written 
genres in familiar general and curricular topics; 
8.5.6.1 link, independently, sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors on a range of familiar general 
topics and some curricular topics 

Use of 
English

8.5.8.1 use a growing variety of future forms including present 
continuous and present simple with future meaning on a range of 
familiar general and curricular topics;
8.5.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms in narrative 
and reported speech on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
8.5.1.11 use some reported speech forms for statements, ques-
tions and commands: say, ask, tell including reported requests on 
a range of familiar general and curricular topics;
8.5.12.1 use comparative degree adverb structures not as quickly 
as / far less quickly with regular and irregular adverbs, use an in-
creased variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs 
on a range of familiar general and curricular topics;
8.5.14.1 use some prepositions before nouns and adjectives, use 
prepositions as, like to indicate manner, use dependent preposi-
tions following adjectives on a range of familiar general and cur-
ricular topics;
8.5.16.1 use a growing variety of conjunctions including since, 
as to explain reasons and the structures so ... that, such a...that 
in giving explanations on a range of familiar general and curricu-
lar topics

The 
Natural 
World

Content 8.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
8.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
8.1.3.1 respect differing points of view; 8.1.7.1 develop and sustain 
a consistent argument when speaking or writing;
8.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 8.2.1.1 understand with little or no support the main points in ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c information 
in extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.6.1 deduce meaning from context with little or no support in ex-
tended talk on a growing range of general and curricular topics;
8.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a growing range of spoken genres;
8.2.8.1 understand extended narratives on a wide range of general 
and curricular topics

Speaking 8.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a growing 
range of general and curricular topics;
8.3.2.1 ask more complex questions to get information about a 
growing range of general topics and some curricular topics;
8.3.3.1 give an opinion at discourse level on a wide range of gen-
eral and curricular topics;
8.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.8.1 recount some extended stories and events on a range of 
general and curricular topics

Reading 8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.5.1 deduce meaning from context in short texts and some 
exten ded texts on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts;
8.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres;
8.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources with little support to check meaning and extend 
understanding

Writing 8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a growing range of written 
genres in familiar general and curricular topics; 

8.5.6.1 link, independently, sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors on a range of familiar general 
topics and some curricular topics; 
8.5.7.1 use with minimal support appropriate layout at text level for 
a range of written genres on familiar general and curricular topics;
8.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with growing accuracy

Use of 
English

8.6.1.1 use some abstract nouns and complex noun phrases on a 
range of familiar general and curricular topics;
8.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles and some comparative structures including not 
as…as, much …than to indicate degree on a range of familiar gen-
eral and curricular topics;
8.6.4.1 use an increased variety of determiners including all, half, 
both [of] in pre-determiner function on a range of familiar general 
and curricular topics;
8.6.6.1 use a variety of pronouns including indefi nite pronouns 
anybody, anyone, anything and quantitative pronouns everyone, 
everything, none, more, less, a few on a range of familiar general 
and curricular topics;
8.6.7.1 use a variety of simple perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on a range of familiar general and 
curricular topics
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Content 8.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
8.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
8.1.1.10 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c information 
in extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.4.1 understand with little or no support most of the implied mean-
ing in extended talk on a range of general and curricular topics;
8.2.8.1 understand extended narratives on a wide range of general 
and curricular topics

Speaking 8.3.3.1 give an opinion at discourse level on a wide range of gen-
eral and curricular topics;
8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics

Reading 8.4.1.1 understand the main points in texts on a growing range of 
unfamiliar general and curricular topics, including some extend-
ed texts;
8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.4.1 read a growing range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
8.4.5.1 deduce meaning from context in short texts and some 
extended texts on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
8.4.8.1 use familiar and some unfamiliar paper and digital refer-
ence resources with little support to check meaning and extend 
understanding

Writing 8.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little - 
support on a growing range of general and curricular topics;
8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
variety of written genres on general and curricular topics; 
8.5.6.1 link, independently, sentences into coherent paragraphs 
using a variety of basic connectors on 
a range of familiar general topics and some curricular topics; 
8.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with growing accuracy

Use of 
English

8.6.5.1 use questions which include a variety of different tense and 
modal forms on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.7.1 use a variety of simple perfect forms to express recent, 
indefi nite and unfi nished past on a range of familiar general and 
curricular topics;
8.6.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms in narrative 
and reported speech on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
8.6.13.1 use a growing variety of modal forms for different func-
tions: obligation, necessity, possibility, permission, requests, sug-
gestions, prohibition on a range of familiar general and curricular 
topics;
8.6.14.1 use some prepositions before nouns and adjectives, use 
prepositions as, like to indicate manner, use dependent preposi-
tions following adjectives on a range of familiar general and cur-
ricular topics

 Term 4
Food 
and 
Drink

Content 8.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
8.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
8.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
8.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
8.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 8.2.3.1 understand with little or no support most of the detail of an 
argument in extended talk on a wide range of general and curric-
ular topics;
8.2.4.1 understand with little or no support most of the implied mean-
ing in extended talk on a range of general and curricular topics;
8.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) with little or no sup port 
in extended talk on a wide range of general and curricular topics;
8.2.6.1 deduce meaning from context with little or no support in ex-
tended talk on a growing range of general and curricular topics

Speaking 8.3.2.1 ask more complex questions to get information about a 
growing range of general topics and some curricular topics;
8.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.6.1 link comments with some fl exibility to what others say at sen-
tence and discourse level in pair, group and whole class exchanges;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics;
8.3.8.1 recount some extended stories and events on a range of 
general and curricular topics

Reading 8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.3.1 understand the detail of an argument on a range of familiar 
general and curricular topics, including some extended texts; 
8.4.4.1 read a growing range of extended fi ction and non-fi ction 
texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics;
8.4.5.1 deduce meaning from context in short texts and some 
extended texts on a growing range of familiar general and curric-
ular topics;
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts;
8.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a range of written genres

Writing 8.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little 
support on a growing range of general and curricular topics;
8.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
topics and some curricular topics;
8.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics; 
8.5.4.1 use with some support style and register appropriate to a 
variety of written genres on general and curricular topics 

Use of 
English 

8.6.2.1 use a growing variety of quantifi ers for countable and un-
countable nouns including several, plenty, a large/small number/
amount on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.3.1 use a growing variety of compound adjectives and adjec-
tives as participles and some comparative structures including not 
as…as, much …than to indicate degree on a range of familiar gen-
eral and curricular topics;
8.6.4.1 use an increased variety of determiners including all, half, 
both [of] in pre-determiner function on a range of familiar general 
and curricular topics;
8.6.8.1 use a growing variety of future forms including present 
continuous and present simple with future meaning on a range of 
familiar general and curricular topics;
8.6.9.1 use appropriately a variety of active and passive simple 
present and past forms and past perfect simple forms in narrative 
and reported speech on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
8.6.10.1 use present continuous forms for present and future 
meaning and past continuous, including some passive forms, on a 
range of familiar general and curricular topics;
8.6.13.1 use a growing variety of modal forms for different func-
tions: obligation, necessity, possibility, permission, requests, sug-
gestions, prohibition on a range of familiar general and curricular 
topics;
8.6.15.1 use infi nitive forms after a limited number of verbs and 
adjectives, use gerund forms after a limited variety of verbs and 
prepositions, use some prepositional verbs and begin to use com-
mon phrasal verbs on a growing range of familiar general and 
curricular topics

The 
World of 
Work

Content 8.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
8.1.3.1 respect differing points of view;
8.1.6.1 organise and present information clearly to others; 
8.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
8.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 8.2.2.1 understand with little or no support most specifi c informa-
tion in extended talk on a wide range of general and curricular 
topics;
8.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a growing range of spoken genres;
8.2.8.1 understand extended narratives on a wide range of general 
and curricular topics

Speaking 8.3.2.1 ask more complex questions to get information about a 
growing range of general topics and some curricular topics;
8.3.3.1 give an opinion at discourse level on a wide range of gen-
eral and curricular topics;
8.3.4.1 respond with some fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
8.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
8.3.6.1 link comments with some fl exibility to what others say at 
sentence and discourse level in pair, group and whole class ex-
changes;
8.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about a range of general topics, and some curricular topics;
8.3.8.1 recount some extended stories and events on a range of 
general and curricular topics

Reading 8.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, including 
some extended texts;
8.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer on a growing 
range of unfamiliar general and curricular topics, including some 
extended texts;
8.4.9.1 recognise inconsistencies in argument in short texts on a 
limited range of general and curricular subjects

Writing 8.5.2.1 write with minimal support about real and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
topics and some curricular topics;
8.5.3.2 write with moderate grammatical accuracy on a growing 
range of familiar general and curricular topics

Use of 
English

8.6.5.1 use questions which include a variety of different tense and 
modal forms on a range of familiar general and curricular topics;
8.6.6.1 use a variety of pronouns including indefi nite pronouns 
anybody, anyone, anything and quantitative pronouns everyone, 
everything, none, more, less, a few on a range of familiar general 
and curricular topics;

5) grade 9: 
Unit Strand Learning objectives

 Term 1
Hobbies 
and 
Qualities 

Content 9.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
9.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others;
9.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
9.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
9.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
9.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 9.2.1.1 understand the main points in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics; 
9.2.2.1 understand most specifi c information in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics

Speaking 9.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a range of 
general and curricular topics;
9.3.3.1 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics;
9.3.6.1 link comments with growing fl exibility to what others say 
at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics

Reading 9.4.1.1 understand the main points in extended texts on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
9.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts;
9.4.4.1 read a range of extended fi ction and non-fi ction texts on 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
9.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in extended 
texts on a range of familiar general and curricular topics

Writing 9.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little or 
no support on a range of general and curricular topics;
9.5.2.1 write independently about factual and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.3.6.1 write coherently at text level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar general and curricular topics 

Use of 
English

9.6.5.1 use questions including prepositions at what time, in which 
direction, from whose on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
9.6.7.1 use a variety of simple perfect forms including some pas-
sive forms, including time adverbials on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.8.1 use a variety of future forms, including some passives, on a 
range of familiar general and curricular topics;
9.6.9.1 use appropriately an increased variety of active and pas-
sive simple present and past forms and past perfect simple forms 
in narrative and reported speech on a range of familiar general and 
curricular topics;
9.6.1.1 use present continuous forms and past continuous, includ-
ing a growing variety of passive forms, on a range of familiar gen-
eral and curricular topics;
9.6.11.1 use an increased variety of reported speech forms for 
statements, questions and commands, including indirect and em-
bedded questions with know, wonder on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.12.1 use an increased variety of comparative degree adverb 
structures with regular and irregular adverbs, use a variety of 
pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a range of 
familiar general and curricular topics;
9.6.15.1 use infi nitive forms after a growing number of adjectives 
and verbs, use gerund forms after a growing variety of verbs and 
prepositions, use an increased variety of prepositional verbs and 
phrasal verbs on a range of familiar general and curricular topics;
9.6.16.1 use a variety of conjunctions including so that, (in or-
der) to indicate purpose although, while, whereas to contrast on a 
range of familiar general and curricular topics

Exercise 
and 
Sport

Content 9.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers;
9.1.3.1 respect differing points of view;
9.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
9.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
9.1.6.1 organise and present information clearly to others; 
9.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing

Listening 9.2.1.1 understand the main points in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics; 
9.2.2.1 understand most specifi c information in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a wide growing range of spoken genres

Speaking 9.3.2.1 ask complex questions to get information on a range of 
general and curricular topics;
9.3.3.1 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics;
9.3.6.1 link comments with growing fl exibility to what others say at sen-
tence and discourse level in pair, group and whole class exchanges;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics;
9.3.8.1 recount extended stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 9.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts;
9.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in extended 
texts on a range of familiar general and curricular topics;
9.4.9.1 recognise inconsistencies in argument in extended texts on 
a range of general and curricular topics

Writing 9.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little or 
no support on a range of general and curricular topics;
9.5.2.1 write independently about factual and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.5.4.1 use with minimal or no support style and register appropriate 
to a growing variety of written genres on general and curricular topics;
9.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a range of written genres 
in familiar general and curricular topics;
9.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and curricular topics 

Use of 
English

9.6.5.1 use questions including prepositions at what time, in which 
direction, from whose on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
9.6.9.1 use appropriately an increased variety of active and pas-
sive simple present and past forms and past perfect simple forms 
in narrative and reported speech on a range of familiar general and 
curricular topics;
9.6.11.1 use an increased variety of reported speech forms for 
statements, questions and commands, including indirect and em-
bedded questions with know, wonder on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.12.1 use an increased variety of comparative degree adverb 
structures with regular and irregular adverbs, use a variety of 
pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a range of 
familiar general and curricular topics;
9.6.13.1 use a variety of modal forms for different functions and 
a limited number of past modal forms including should/ shouldn’t 
have to express regret and criticism on range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.14.1 use an increased variety of prepositions before nouns and 
adjectives, use a growing number of dependent prepositions fol-
lowing nouns, adjectives and verbs on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.16.1 use a variety of conjunctions including so that, (in or-
der) to indicate purpose although, while, whereas to contrast on a 
range of familiar general and curricular topics;
9.6.17.1 use if only /wish [that] clauses [past reference], use a vari-
ety of relative clauses including prepositions from where, to whom 
on a range of familiar general and curricular topics

 Term 2
Earth 
and our 
place 
in it

Content 9.1.3.1 respect differing points of view;
9.1.6.1 organise and present information clearly to others; 
9.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings

Listening 9.2.3.1 understand most of the detail of an argument in unsupport-
ed extended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics;
9.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a wide range of spoken genres;
9.2.8.1 begin to recognize inconsistencies in argument in extended 
talk on a growing range of general and curricular subjects

Speaking 9.3.2.1 ask complex questions to get information on a range of 
general and curricular topics;
9.3.6.1 link comments with growing fl exibility to what others say 
at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics;
9.3.8.1 recount extended stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 9.4.3.1 understand the detail of an argument in extended texts on 
a range of familiar general and curricular topics;
9.4.5.1 deduce meaning from context in extended texts on a range 
of familiar general and curricular topics; 
9.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in extended 
texts on a range of familiar general and curricular topics;
9.4.9.1 recognise inconsistencies in argument in extended texts on 
a range of general and curricular topics

Writing 9.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little or 
no support on a range of general and curricular topics;
9.5.2.1 write independently about factual and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a range of written genres 
in familiar general and curricular topics;
9.5.6.1 write coherently at text level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar general and curricular topics; 
9.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and curricular topics 

Use of 
English

9.6.1.1 use a growing variety of abstract compound nouns and 
complex noun phrases on a range of familiar general and curric-
ular topics;
9.6.3.1 use a variety of compound adjectives and adjectives as 
participles and a variety of comparative structures to indicate de-
gree on a range of familiar general and curricular topics;
9.6.4.1 use a wide variety of determiners and pre-determiner struc-
tures on a range of familiar general and curricular topics;
9.6.7.1 use a variety of simple perfect forms including some pas-
sive forms, including time adverbials on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.8.1 use a variety of future forms, including some passives, on a 
range of familiar general and curricular topics;
9.6.1.13 use a variety of modal forms for different functions and 
a limited number of past modal forms including should/ shouldn’t 
have to express regret and criticism on range of familiar general 
and curricular topics

Charities 
and 
Confl ict

Content 9.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
9.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feed-
back to peers; 9.1.3.1 respect differing points of view;
9.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
9.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 

9.1.6.1 organise and present information; 
9.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion clearly to others; 
9.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
9.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 9.2.1.1 understand the main points in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics; 
9.2.2.1 understand most specifi c information in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.3.1 understand most of the detail of an argument in unsupport-
ed extended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics;
9.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a wide range of spoken genres

Speaking 9.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a range of 
general and curricular topics;
9.3.2.1 ask complex questions to get information on a range of 
general and curricular topics;
9.3.3.1 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics;
9.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
9.3.6.1 link comments with growing fl exibility to what others say 
at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges

Reading 9.4.1.1 understand the main points in extended texts on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
9.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts;
9.4.3.1 understand the detail of an argument in extended texts on 
a range of familiar general and curricular topics;
9.4.4.1 read a range of extended fi ction and non-fi ction texts on 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
9.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in extended 
texts on a range of familiar general and curricular topics;
9.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a wide range of written genres;
9.4.8.1 use a range of familiar and unfamiliar paper and digital ref-
erence resources to check meaning and extend understanding

Writing 9.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little or 
no support on a range of general and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.5.4.1 use with minimal or no support style and register appro-
priate to a growing variety of written genres on general and cur-
ricular topics;
9.5.6.1 write coherently at text level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar general and curricular topics; 
9.5.7.1 use independently appropriate layout at text level on a 
growing range of general and curricular topics; 
9.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with a good degree of accuracy

Use of 
English

9.6.1.1 use a growing variety of abstract compound nouns and 
complex noun phrases on a range of familiar general and curric-
ular topics;
9.6.5.1 use questions including prepositions at what time, in which 
direction, from whose on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
9.6.6.1 use relative, demonstrative, indefi nite, quantitative pro-
nouns and a variety of refl exive pronoun structures on a range of 
familiar general and curricular topics;
9.6.7.1 use a variety of simple perfect forms including some pas-
sive forms, including time adverbials on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.8.1 use a variety of future forms, including some passives, on a 
range of familiar general and curricular topics;
9.6.9.1 use appropriately an increased variety of active and pas-
sive simple present and past forms and past perfect simple forms 
in narrative and reported speech on a range of familiar general and 
curricular topics;
9.6.10.1 use present continuous forms and past continuous, in-
cluding a growing variety of passive forms, on a range of familiar 
general and curricular topics;
9.6.17.1 use if only /wish [that] clauses [past reference], use a vari-
ety of relative clauses including prepositions from where, to whom 
on a range of familiar general and curricular topics

 Term 3
Reading 
for 
Pleasure

Content 9.1.3.1 respect differing points of view;
9.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from 
others; 
9.1.6.1 organise and present information clearly to others 

Listening 9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics;
9.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a wide range of spoken genres;
9.2.8.1 begin to recognize inconsistencies in argument in extended 
talk on a growing range of general and curricular subjects

Speaking 9.3.4.1 respond with growing fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
9.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics;
9.3.8.1 recount extended stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 9.4.1.1 understand the main points in extended texts on a range of 
unfamiliar general and curricular topics;
9.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts;
9.4.3.1 understand the detail of an argument in extended texts on 
a range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts;
9.4.4.1 read a range of extended fi ction and non-fi ction texts on 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
9.4.5.1 deduce meaning from context in extended texts on a range 
of familiar general and curricular topics; 
9.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a wide range of written genres;
9.4.8.1 use a range of familiar and unfamiliar paper and digital ref-
erence resources to check meaning and extend understanding;
9.4.9.1 recognise inconsistencies in argument in extended texts on 
a range of general and curricular topics

Writing 9.5.4.1 use with minimal or no support style and register appro-
priate to a growing variety of written genres on general and cur-
ricular topics;
9.5.7.1 use independently appropriate layout at text level on a 
growing range of general and curricular topics; 
9.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
9.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with a good degree of accuracy

Use of 
English

9.6.5.1 use questions including prepositions at what time, in which 
direction, from whose on a range of familiar general and curricu-
lar topics;
9.6.10.1 use present continuous forms and past continuous, in-
cluding a growing variety of passive forms, on a range of familiar 
general and curricular topics;
9.6.11.1 use an increased variety of reported speech forms for 
statements, questions and commands, including indirect and em-
bedded questions with know, wonder on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.15.1 use infi nitive forms after a growing number of adjectives 
and verbs, use gerund forms after a growing variety of verbs and 
prepositions, use an increased variety of prepositional verbs and 
phrasal verbs on a range of familiar general and curricular topics;
9.6.16.1 use a variety of conjunctions including so that, (in or-
der) to indicate purpose although, while, whereas to contrast on a 
range of familiar general and curricular topics
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Content 9.1.3.1 respect differing points of view;
9.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion;
9.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings;
9.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 9.2.1.1 understand the main points in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics; 
9.2.2.1 understand most specifi c information in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics

Speaking 9.3.1.1 use formal and informal registers in their talk on a range of 
general and curricular topics;
9.3.2.1 ask complex questions to get information on a range of 
general and curricular topics;
9.3.3.1 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics;
9.3.6.1 link comments with growing fl exibility to what others say 
at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics;
9.3.8.1 recount extended stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 9.4.2.1 understand specifi c information and detail in texts on a 
range of familiar general and curricular topics, including some 
extended texts;
9.4.4.1 read a range of extended fi ction and non-fi ction texts on 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
9.4.5.1 deduce meaning from context in extended texts on a range 
of familiar general and curricular topics; 
9.4.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
in a wide range of written genres;
9.4.8.1 use a range of familiar and unfamiliar paper and digital ref-
erence resources to check meaning and extend understanding

Writing 9.5.2.1 write independently about factual and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.5.6.1 write coherently at text level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar general and curricular topics; 
9.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
9.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with a good degree of accuracy

Use of 
English

9.6.2.1 use a variety of quantifi ers for countable and uncountable 
nouns and some noun phrases on a range of familiar general and 
curricular topics including majority of, minority of, a great deal of, 
a great number of;
9.6.3.1 use a variety of compound adjectives and adjectives as 
participles and a variety of comparative structures to indicate de-
gree on a range of familiar general and curricular topics;
9.6.5.1 use relative, demonstrative, indefi nite, quantitative pro-
nouns and a variety of refl exive pronoun structures on a range of 
familiar general and curricular topics;
9.6.9.1 use appropriately an increased variety of active and pas-
sive simple present and past forms and past perfect simple forms 
in narrative and reported speech on a range of familiar general and 
curricular topics;
9.13 use a variety of modal forms for different functions and a lim-
ited number of past modal forms including should/ shouldn’t have 
to express regret and criticism on range of familiar general and 
curricular topics

(Жалғасы. Басы 22-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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Music 
and Film

Content 9.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
9.1.6.1 organise and present information clearly to others; 
9.1.8.1 develop intercultural awareness through reading and dis-
cussion

Listening 9.2.1.1 understand the main points in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics; 
9.2.4.1 understand most of the implied meaning in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics;
9.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a wide range of spoken genres;
9.2.8.1 begin to recognize inconsistencies in argument in extended 
talk on a growing range of general and curricular subjects

Speaking 9.3.2.1 ask complex questions to get information on a range of 
general and curricular topics;
9.3.3.1 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics

Reading 9.4.4.1 read a range of extended fi ction and non-fi ction texts on 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
9.4.5.1 deduce meaning from context in extended texts on a range 
of familiar general and curricular topics; 
9.4.6.1 recognise the attitude or opinion of the writer in extended 
texts on a range of familiar general and curricular topics;
9.4.7.1 - recognise typical features at word, sentence and text level 
in a wide range of written genres

Writing 9.5.2.1 write independently about factual and imaginary past 
events, activities and experiences on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.5.4.1 use with minimal or no support style and register appro-
priate to a growing variety of written genres on general and cur-
ricular topics;
9.5.5.1 develop with support coherent arguments supported when 
necessary by examples and reasons for a range of written genres 
in familiar general and curricular topics;
9.5.6.1 write coherently at text level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar general and curricular topics; 
9.5.7.1 use independently appropriate layout at text level on a 
growing range of general and curricular topics; 
9.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and curricular topics; 
9.5.9.1 punctuate written work at text level on a range of familiar 
general and curricular topics with a good degree of accuracy

Use of 
English

9.5.1.1 use a growing variety of abstract compound nouns and 
complex noun phrases on a range of familiar general and curric-
ular topics;
9.5.2.1 use a variety of quantifi ers for countable and uncountable 
nouns and some noun phrases on a range of familiar general and 
curricular topics including majority of, minority of, a great deal of, 
a great number of;
9.5.3.1 use a variety of compound adjectives and adjectives as 
participles and a variety of comparative structures to indicate de-
gree on a range of familiar general and curricular topics;
9.5.4.1 use a wide variety of determiners and pre-determiner struc-
tures on a range of familiar general and curricular topics;
9.5.6.1 use relative, demonstrative, indefi nite, quantitative pro-
nouns and a variety of refl exive pronoun structures on a range of 
familiar general and curricular topics;
9.5.7.1 use a variety of simple perfect forms including some pas-
sive forms, including time adverbials on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.5.14.1 use an increased variety of prepositions before nouns and 
adjectives, use a growing number of dependent prepositions fol-
lowing nouns, adjectives and verbs on a range of familiar general 
and curricular topics; 
9.5.17.1 use if only /wish [that] clauses [past reference], use a vari-
ety of relative clauses including prepositions from where, to whom 
on a range of familiar general and curricular topics

 Term 4
Travel 
and 
Tourism

Content 9.1.4.1 evaluate and respond constructively to feedback from others; 
9.1.5.1 use feedback to set personal learning objectives; 
9.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
9.1.10.1 use talk or writing as a means of refl ecting on and explor-
ing a range of perspectives on the world

Listening 9.2.3.1 understand most of the detail of an argument in unsupport-
ed extended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.4.1 understand most of the implied meaning in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics;
9.2.7.1 recognize typical features at word, sentence and text level 
of a wide range of spoken genres

Speaking 9.3.2.1 ask complex questions to get information on a range of 
general and curricular topics;
9.3.4.1 respond with growing fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
9.3.7.1 use appropriate subject-specifi c vocabulary and syntax to 
talk about an increased range of general and curricular topics;
9.3.8.1 recount extended stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 9.4.5.1 deduce meaning from context in extended texts on a range 
of familiar general and curricular topics; 
9.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a wide range of written genres;
9.4.8.1 use a range of familiar and unfamiliar paper and digital ref-
erence resources to check meaning and extend understanding

Writing 9.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little or 
no support on a range of general and curricular topics;
9.5.3.1 write with moderate grammatical accuracy on a wide range 
of familiar general and curricular topics; 
9.5.7.1 use independently appropriate layout at text level on a 
growing range of general and curricular topics 

Use of 
English

9.6.2.1 use a variety of quantifi ers for countable and uncountable 
nouns and some noun phrases on a range of familiar general and 
curricular topics including majority of, minority of, a great deal of, 
a great number of;
9.6.4.1 use a wide variety of determiners and pre-determiner struc-
tures on a range of familiar general and curricular topics;
9.6.12.1 use an increased variety of comparative degree adverb 
structures with regular and irregular adverbs, use a variety of 
pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a range of 
familiar general and curricular topics;
9.6.14.1 use an increased variety of prepositions before nouns and 
adjectives, use a growing number of dependent prepositions fol-
lowing nouns, adjectives and verbs on a range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.17.1 use if only /wish [that] clauses [past reference], use a vari-
ety of relative clauses including prepositions from where, to whom 
on a range of familiar general and curricular topics
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Content 9.1.1.1 use speaking and listening skills to solve problems crea-
tively and cooperatively in groups;
9.1.3.1 respect differing points of view;
9.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speak-
ing or writing;
9.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences 
and feelings

Listening 9.2.2.1 understand most specifi c information in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.3.1 understand most of the detail of an argument in unsupport-
ed extended talk on a wide range of general and curricular topics;
9.2.4.1 understand most of the implied meaning in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics;

9.2.5.1 recognize the opinion of the speaker(s) in unsupported ex-
tended talk on a wide range of general and curricular topics
9.2.6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk 
on a wide range of general and curricular topics;
9.2.8.1 begin to recognize inconsistencies in argument in extended 
talk on a growing range of general and curricular subjects

Speaking 9.3.3.1 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics;
9.3.4.1 respond with growing fl exibility at both sentence and dis-
course level to unexpected comments on a range of general and 
curricular topics;
9.3.5.1 interact with peers to negotiate, agree and organise priori-
ties and plans for completing classroom tasks;
9.3.6.1 link comments with growing fl exibility to what others say 
at sentence and discourse level in pair, group and whole class 
exchanges;
9.3.8.1 recount extended stories and events on a range of general 
and curricular topics

Reading 9.4.3.1 understand the detail of an argument in extended texts on 
a range of familiar general and curricular topics;
9.4.4.1 read a range of extended fi ction and non-fi ction texts on 
familiar and unfamiliar general and curricular topics;
9.4.5.1 deduce meaning from context in extended texts on a range 
of familiar general and curricular topics; 
9.4.7.1 recognise typical features at word, sentence and text level 
in a wide range of written genres;
9.4.8.1 use a range of familiar and unfamiliar paper and digital ref-
erence resources to check meaning and extend understanding

Writing 9.5.1.1 plan, write, edit and proofread work at text level with little or 
no support on a range of general and curricular topics;
9.5.6.1 write coherently at text level using a variety of connectors 
on a growing range of familiar general and curricular topics; 
9.5.8.1 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide 
range of familiar general and curricular topics 

Use of 
English

9.6.1.1 use a growing variety of abstract compound nouns and 
complex noun phrases on a range of familiar general and curric-
ular topics;
9.6.8.1 use a variety of future forms, including some passives, on a 
range of familiar general and curricular topics;
9.6.13.1 use a variety of modal forms for different functions and 
a limited number of past modal forms including should/ shouldn’t 
have to express regret and criticism on range of familiar general 
and curricular topics;
9.6.15.1 use infi nitive forms after a growing number of adjectives 
and verbs, use gerund forms after a growing variety of verbs and 
prepositions, use an increased variety of prepositional verbs and 
phrasal verbs on a range of familiar general and curricular topics

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №545 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 198-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Ағылшын тілі» пəнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 
№ 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген.

2. Оқу пəнінің маңыздылығы коммуникация, ғылым, бизнес, туризм жəне спорт тілі 
боуымен анықталады. Ағылшын тілін меңгеру:

1) білім алушылардың түрлі өмірлік жағдайларда қатынасқан кезде сенімділіктерін 
артады;

2) білім алушыларға Қазақстанда жəне шет елдерде жоғары білім алу мүмкіндігіне 
жол ашады;

3) білім алушыларға Қазақстанда жəне шет елдерде кəсіби білім алуын жалғас-
тыруға мүмкіндік береді;

4) білім алушылардың ағылшын тілінде шығарылатын жаңалықтар мен ақпаратқа 
қол жеткізу мүмкіндіктерін арттырады;

5) білім алушыларға ағылшын тіліндегі əдеби туындылардың түпнұсқасын оқу 
мүмкіндігін береді;

6) білім алушыларға Қазақстанды өз елінде жəне шет елдерде таныстыру 
мүмкіндігін береді;

7) өмір бойы білім алуға, дағдыларды дамытуға, стратегияларды үйренуге жəне 
мектепте алған білімді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

3. «Ағылшын тілі» оқу пəні бойынша оқу бағдарламасы білім алушылардың негізгі 
мектепті аяқтағанда B1 деңгейінде тілдік дағдыларын:

1) талдау, бағалау жəне сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытатын түрлі тап-
сырмалар беру;

2) кең ауқымды ауызша жəне жазбаша дереккөздермен жұмыс арқылы дамытуға 
бағытталған.

2-тарау. «Ағылшын тілі» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. «Ағылшын тілі» оқу пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;
2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;
3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;
4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;
5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты құрайды.
5. «Ағылшын тілі» оқу пəні бойынша оқу бағдарламасының мазмұны оқыту бөлімдері 

бойынша ұйымдастырылған. Бөлімдер сынып бойынша күтілетін нəтиже түріндегі оқыту 
мақсатын құрайтын бөлімшелерден тұрады. 

6. Əр бөлімшеде көрсетілген оқыту мақсаттары мұғалімге тілдік қызметтің барлық 
түрін (мазмұн, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, ағылшын тілінің қолданымын) 
дамыту бойынша жұмысты жүйелі жоспарлауға, білім алушылардың жетістіктерін 
бағалауға, оларға оқытудың келесі кезеңі бойынша ақпарат беруге мүмкіндік береді. 

7. «Мазмұн» бөлімі бойынша білім алушылар оларды əр түрлі оқу пəндерінде табы-
сты қолдануға арналған дағдыларын дамытады: мəселелік тапсырмаларды шешуде 
айтылым мен тыңдалым дағдыларын қолданады, түсінікті жəне нақты ақпарат құрайды, 
оқу мен талдау арқылы мəдениетаралық түсінігін дамытады. 

8. «Тыңдалым» бөлімі бойынша білім алушылар оқу бағдарламасының тақырыптары 
бойынша мəтіннің негізгі идеясын түсінеді, ақиқаттар мен ой пікірлерді анықтайды, 
таныс тақырыптар аясында жан-жақты түсінеді, қосымша ақпаратты алу мақсатында 
тыңдалған материал негізінде күрделі сұрақтарды тұжырымдайды, мəнмəтіндік 
тұспалдар көмегімен тыңдалған материалдан тұжырымдар жасайды, таныс тақырып 
бойынша ерекше ақпаратты анықтайды, таныс тақырып бойынша дəлелдерде 
сəйкессіздікті анықтайды.

9. «Айтылым» бөлімі бойынша білім алушылар таныс тақырып бойынша логикалық 
ұйымдастырылған оқиғалар негізінде мəтіннің негізгі идеясын жеткізеді, ресми 
жəне бейресми сөйлеу стильдерін қолданады, таныс тақырыптың фотосуреттері, 
тақырыптары, түйінді сөздері, үзінділері арқылы мəтіннің мазмұнын болжайды, нақты 
ақпаратты алу үшін қарапайым жəне күрделі сұрақтар қояды, тапсырмаларды орын-
дау үшін оқушылармен (жұппен, топта) өзара қарым қатынас жасайды, таныс тақырып 
бойынша мəтінді қарама қарсы қояды жəне салыстырады, дəлелдерді бере отырып, 
ойын жеткізеді.

10. «Оқылым» бөлімі бойынша білім алушылар жалпы жəне таныс тақырып бой-
ынша əр түрлі стиль мен жанрлардың мəтініндегі негізгі идеяны, сонымен қатар егжей 
тегжейін түсінеді, əр түрлі ақпарат көздерін қолданады (анықтамалық материалдар, 
сөздіктер, интернет), таныс тақырып бойынша түрлі стиль мен жанрдың мəтінінен 
ерекше ақпаратты анықтайды, тақырыптар, фотосуреттер, түйінді сөздер, үзінділер 
арқылы мəтіннің мазмұнын болжайды, автордың қатынасын жəне ойын анықтайды, 
əртүрлі мəтіндерден ақпаратты бағалайды.

11. «Жазылым» бөлімі бойынша білім алушылар кестелер, диаграммалар, сызба-
лар, сауалнамалар, формаларды толтырады, таныс тақырыптар бойынша мəтіндерді 
жоспарлайды, жазады, редакциялайды жəне оқып шығады, қарым-қатынастық 
тапсырмаларға сəйкес мəтінде белгі жасайды, оқытылған тақырыптардың ақпаратын 
қолдана отырып, өткен шақ, осы шақ жəне келер шақпен байланысты оқиғаларды 
суреттейді жəне көрсетеді, таныс тақырыптың мəтінінде сөйлемдер мен абзацтарды 
байланыстырады жəне үйлестіреді, таныс тақырыптың мəтінінде тыныс белгілерін 
дұрыс қолданады, сəйкес ережелер мен құрылымдарды қолдана отырып, əртүрлі 
стильдер мен жанрлар бойынша мəтіндер құрастырады.

12. «Ағылшын тілінің қолданымы» бөлімі бойынша білім алушылар кең лексикалық 
ауқымды жəне тілдің түрлілігін əдеттегідей жоғары дəлдікпен қолданып, өзінің ойын 
білдіреді. Білім алушылар өткен шақ, осы шақ жəне келер шақ қатарын жəне модальді 
етістіктердің кең ауқымды түрін еркін қолданады.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
13. Бағдарламадағы оқу мақсаттары кодтау арқылы ұсынылған. Код бойынша бірінші 

сан сыныпты, екінші сан оқу мақсаттарының нөмірін білдіреді.
14. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлімдерге бөлінген:

(Жалғасы. Басы 22-27-беттерде) 

1) «Мазмұн» (сontent):

Білім алушылар білуі тиіс:
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

орташадан төмен деңгей 2 орташадан жоғары деңгей 2 төмен деңгей 1 орташа деңгей 1 жоғары деңгей 1
5.1.1.1 топ ішінде мəселелерді 
шығармашылықпен бірлесе 
отырып шешу үшін айтылым 
жəне тыңдалым дағдыларын 
пайдалану 

6.1.1.1 топ ішінде мəселелерді 
шығармашылықпен бірлесе 
отырып шешу үшін айтылым 
жəне тыңдалым дағдыларын 
пайдалану

7.1.1.1 топ ішінде мəселелерді 
шығармашылықпен бірлесе 
отырып шешу үшін айтылым 
жəне тыңдалым дағдыларын 
пайдалану

8.1.1.1 топ ішінде мəселелерді 
шығармашылықпен бірлесе отырып 
шешу үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын пайдалану

9.1.1.1 топ ішінде мəселелерді 
шығармашылықпен бірлесе оты-
рып шешу үшін айтылым жəне 
тыңдалым дағдыларын пайдалану

5.1.2.1 сыныптастарының кері 
байланысын қамтамасыз ету 
үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын қолдану

6.1.2.1 сыныптастарының кері 
байланысын қамтамасыз ету 
үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын қолдану

7.1.2.1 сыныптастарының кері 
байланысын қамтамасыз ету 
үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын қолдану

8.1.2.1 сыныптастарының кері байла-
нысын қамтамасыз ету үшін айтылым 
жəне тыңдалым дағдыларын қолдану

9.1.2.1 сыныптастарының кері 
байланысын қамтамасыз ету 
үшін айтылым жəне тыңдалым 
дағдыларын қолдану

5.1.3.1 түрлі көзқарастарды 
құрметтеу 

6.1.3.1 түрлі көзқарастарды 
құрметтеу 

7.1.3.1 түрлі көзқарастарды 
құрметтеу

8.1.3.1 түрлі көзқарастарды құрметтеу 9.1.3.1 түрлі көзқарастарды 
құрметтеу

5.1.4.1 басқалар берген кері 
байланысты конструктивті 
бағалау жəне оған жауап 
қайтару 

6.1.4.1 басқалар берген кері 
байланысты конструктивті 
бағалау жəне оған жауап 
қайтару 

7.1.4.1 басқалар берген кері 
байланысты конструктивті 
бағалау жəне оған жауап 
қайтару 

8.1.4.1 басқалар берген кері байла-
нысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару 

9.1.4.1 басқалар берген кері байла-
нысты конструктивті бағалау жəне 
оған жауап қайтару 

5.1.5.1 жеке оқу мақсаттарын 
белгілеу үшін кері байланысты 
қолдану 

6.1.5.1 жеке оқу мақсаттарын 
белгілеу үшін кері байланысты 
қолдану

7.1.5.1 жеке оқу мақсаттарын 
белгілеу үшін кері байланысты 
қолдану

8.1.5.1 жеке оқу мақсаттарын белгілеу 
үшін кері байланысты қолдану

9.1.5.1 жеке оқу мақсаттарын 
белгілеу үшін кері байланысты 
қолдану

5.1.6.1 ақпаратты басқаларға 
түсінікті болатындай етіп 
ұйымдастыру жəне ұсыну 

6.1.6.1 ақпаратты басқаларға 
түсінікті болатындай етіп 
ұйымдастыру жəне ұсыну

7.1.6.1 ақпаратты басқаларға 
түсінікті болатындай етіп 
ұйымдастыру жəне ұсыну

8.1.6.1 ақпаратты басқаларға түсінікті 
болатындай етіп ұйымдастыру жəне 
ұсыну

9.1.6.1 ақпаратты басқаларға 
түсінікті болатындай етіп 
ұйымдастыру жəне ұсыну

5.1.7.1 ауызша жəне жазбаша 
сөзде жүйелі дəлел келтіру 
жəне бекіту 

6.1.7.1 ауызша жəне жазбаша 
сөзде жүйелі дəлел келтіру 
жəне бекіту

7.1.7.1 ауызша жəне жазбаша 
сөзде жүйелі дəлел келтіру 
жəне бекіту

8.1.7.1 ауызша жəне жазбаша сөзде 
жүйелі дəлел келтіру жəне бекіту

9.1.7.1 ауызша жəне жазбаша 
сөзде жүйелі дəлел келтіру жəне 
бекіту

5.1.8.1 оқылым мен талдау 
арқылы мəдениаралық түсінікті 
дамыту

6.1.8.1 оқылым мен талдау 
арқылы мəдениаралық түсінікті 
дамыту

7.1.8.1 оқылым мен талдау 
арқылы мəдениаралық түсінікті 
дамыту

8.1.8.1 оқылым мен талдау арқылы 
мəдениаралық түсінікті дамыту

9.1.8.1 оқылым мен талдау арқылы 
мəдениаралық түсінікті дамыту

5.1.9.1 ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді 
білдіру үшін қиялды қолдану

6.1.9.1 ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді 
білдіру үшін қиялды қолдану

7.1.9.1 ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді 
білдіру үшін қиялды қолдану

8.1.9.1 ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді білдіру 
үшін қиялды қолдану

9.1.9.1 ойды, идеяларды, 
тəжірибелер мен сезімдерді білдіру 
үшін қиялды қолдану

5.1.10.1 сөйлеу мен жазылымды 
əлемнің кең ауқымды пікірлері 
мен көзқарастарын талдау мен 
зерттеуде қолдану

6.1.10.1 сөйлеу мен жазы-
лымды əлемнің кең ауқымды 
пікірлері мен көзқарастарын 
талдау мен зерттеуде қолдану

7.1.10.1 сөйлеу мен жазы-
лымды əлемнің кең ауқымды 
пікірлері мен көзқарастарын 
талдау мен зерттеуде қолдану

8.1.10.1 сөйлеу мен жазылымды 
əлемнің кең ауқымды пікірлері мен 
көзқарастарын талдау мен зерттеу-
де қолдану

9.1.10.1 сөйлеу мен жазылымды 
əлемнің кең ауқымды пікірлері 
мен көзқарастарын талдау мен 
зерттеу де қолдану

2) «Тыңдалым» (listening):
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

орташадан төмен деңгей 2 орташадан жоғары деңгей 2 төмен деңгей 1 орташа деңгей 1 жоғары деңгей 1
5.2.1.1 сыныптағы нұсқаулар 
жүйелілігін қолдаумен түсіну

6.2.1.1 сыныптағы шексіз 
нұсқауларды қолдаумен түсіну 

7.2.1.1 ұзақ əңгімелесумен 
жалпы жəне оқу тақырып 
тарының шек теулі санын, 
негізгі ойларды шамалы 
қолдау мен түсіну

8.2.1.1 ұзақ əңгімелесумен жалпы 
жəне оқу тақырыптарының негізгі 
ойларын іс жүзінде қолдаусыз түсіну 

9.2.1.1 ұзақ əңгімелесумен жалпы 
жəне оқу тақырыптарының негізгі 
ойларын қолдаусыз түсіну

5.2.2.1 жеке басына қатысты 
мəліметтерді ұсыну туралы 
қарапайым сұрақтарды түсіну

6.2.2.1 жеке басына қатысты 
мəліметтерді ұсыну туралы 
күрделірек сұрақтарды 
мұғалімнің қолдаумен түсіну

7.2.2.1 жалпы жəне оқу 
тақырыпта рындағы 
ақпараттың бір шама бөлігін 
шектеулі орта дағы ұзақ сөй 
лесуде мұғалім нің шамалы 
қолдау көрсе туімен түсіну

8.2.2.1 жалпы жəне оқу тақырыптарын 
кең ауқым бойынша бірша ма нақты 
ақпа ратты кеңей тілген əңгімеде 
мұғалімнің ша малы қолдау көр 
сетуімен немесе өз бетінше түсіну

9.2.2.1жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы біршама нақты 
ақпаратты кең ауқымда кеңейтілген 
əңгімеде қолдаусыз өз бетінше 
түсіну 

5.2.3.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары ның қарапайым 
сұрақтарын көмексіз түсіну

6.2.3.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарының кең ортадағы 
күрделірек сұрақтарын 
қолдаумен түсіну 

7.2.3.1 жалпы жəне оқу 
шектеулі ортадағы кеңейтілген 
əңгімеде дəлелдің біраз 
бөлігін шамалы көмекпен 
түсіну

8.2.3.1 жалпы жəне оқу тақырыптарын 
кең ортадағы ұзақ əңгімеде дəлелдің 
көп бөлігін іс жүзінде қолдаусыз түсіну

9.2.3.1жалпы жəне оқу 
тақырыптарын кең ортадағы ұзақ 
əңгімеде дəлелдің көп бөлігін іс 
жүзінде қолдаусыз түсіну

5.2.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарын дағы ұзақ 
əңгімеде негізгі ойларды 
қолдаумен отырып түсіну

6.2.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарын дағы ұзақ 
əңгімеде негізгі ойларды 
шектеулі қолдау көрсетуімен 
түсіну

7.2.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырып тарындағы ұзақ 
əңгімеде сан алуан ұйғарын 
ды мағынаны шамалы қолдау 
көрсетумен түсіну

8.2.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы ұзақ əңгімеде 
ұйға рынды мағына ның үлкен бөлігін 
іс жүзінде қолдаусыз түсіну

9.2.4.1жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы ұзақ əңгімеде 
ұйға рынды мағы наның үлкен 
бөлігін қолдаусыз түсіну 

5.2.5.1 əр түрлі оқу 
тақырыптарында қысқаша 
сөйлесуде ар найы ақпараттар 
мен бөлімдердің көп бөлігін 
қолдаумен түсіну

6.2.5.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы ұзақ 
əңгімеде арнайы ақпараттар 
мен бөлімдердің көп бөлігін 
қолдаумен түсіну

7.2.5.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарының көп- 
шілігіндегі ұзақ əңгімеде 
сөйлеушінің(лердің) ойын қол- 
даумен анықтау

8.2.5.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарының көпшілігіндегі ұзақ 
əңгімеде сөйлеушінің ойын шамалы 
қолдау көрсетумен анықтау

9.2.5.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарының көпшілігіндегі 
ұзақ əңгімеде сөйлеушінің (лердің) 
ойын анықтау

5.2.6.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары ның бірқатарын да 
қысқаша сөйлесу мəнмəтінінен 
мағынаны қолдаумен анықтау

6.2.6.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары ның көпшілігін де 
ұзақ сөйлесу дегі мəнмəтіннен 
мағынаны қолдаумен анықтау

7.2.6.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарының кей бірінде 
ұзақ сөйлесудегі мəнмəтіннен 
мағынаны шамалы қолдаумен 
анықтау 

8.2.6.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарының көпшілігінде ұзақ 
сөйлесудегі мəнмəтіннен мағынаны 
шамалы қолдаумен анықтау

9.2.6.1 əр түрлі жалпы жəне оқу 
тақырыптарында ұзақ сөйлесудегі 
мəн мəтіннен мағынаны анықтау

5.2.7.1 бірқатар жалпы жəне 
оқу тақырыптарында мұғалімнің 
көмегі көрсетілген қарапайым 
сөйлесудегі сөйлеушінің ойын 
анықтау

6.2.7.1 шектеулі жалпы 
жəне оқу тақырыптарын да 
мұғалімнің көмегі көрсетілген 
ұзақ сөйлесудегі сөйлеушінің 
ойын анықтау

7.2.7.1 бірқатар ауызша 
жанрлардың сөз, сөйлем 
жəне мəтіндік деңгейдегі өзіне 
тəн ерекшеліктерін анықтай 
бастау

8.2.7.1 бірқатар ауызша жанрлардың 
сөз, сөйлем жəне мəтіндік деңгейдегі 
өзіне тəн ерекшеліктерін анықтау 

9.2.7.1 көпшілік ауызша 
жанрлардың сөз, сөйлем жəне 
мəтіндік деңгейдегі өзіне тəн 
ерекшеліктерін анықтау

5.2.8.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы бірқатар 
ұзақ сөйлесуді, оның ішінде 
əңгімелерді қолдаумен түсіну

6.2.8.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы көпшілік 
ұзақ сөйлесуді, оның ішінде 
əңгімелерді қолдаумен түсіну

7.2.8.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы 
əңгімелерді қолдаумен түсіну

8.2.8.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы көлемді 
əңгімелерді түсіну

9.2.8.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы бірқатар ұзақ 
əңгімеде келтірілген дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді түсіне бастау

3) «Айтылым» (speaking):
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8- сынып 9-сынып

орташадан төмен деңгей 2 орташадан жоғары деңгей 2 төмен деңгей 1 орташа деңгей 1 жоғары деңгей 1
5.3.1.1 бірқатар жалпы 
тақырыптар аясында сөйлем 
деңгейінде өзі жəне басқалар 
туралы негізгі ақпарат беру

6.3.1.1 көпшілік жалпы 
тақырыптар аясында пікірталас 
деңгейінде өзі жəне басқалар ту-
ралы негізгі ақпарат беру

7.3.1.1 бірқатар жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында сөйлесу 
кезінде ресми жəне бейресми 
регистрлерді пайдалану

8.3.1.1 көпшілік жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында сөйлесу 
кезінде ресми жəне бейресми 
регистрлерді пайдалану

9.3.1.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында сөйлесу 
кезінде ресми жəне бейресми 
регистрлерді пайдалану

5.3.2.1 бірқатар жалпы 
тақырыптар аясында ақпарат 
алу үшін қарапайым сұрақтар 
қою

6.3.2.1 көпшілік жалпы 
тақырыптар аясында ақпарат алу 
үшін қарапайым сұрақтар қою 

7.3.2.1 бірқатар жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында ақпарат 
алу үшін күрделі сұрақтар қою

8.3.2.1 жалпы тақырыптар жəне 
бірқатар оқу тақырыптары аясын-
да ақпарат алу үшін күрделірек 
сұрақтар қою

9.3.2.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында ақпарат 
алу үшін күрделі сұрақтар қою

5.3.3.1 бірқатар жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында 
пікірін сөйлеммен жеткізу

6.3.3.1 алуан түрлі жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында пай-
ымдау элементтерімен өз пікірін 
сөйлем мен жеткізу

7.3.3.1 көпшілік жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында пікірін 
пайымдаумен жеткізу

8.3.3.1 кез келген жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында пікірін пайым-
даумен жеткізу

9.3.3.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарында өз көзқарасын 
түсіндіру жəне негіздеу 

5.3.4.1 алуан түрлі жалпы 
жəне оқу тақырыптары ая-
сында күтпеген коммента-
рий лерге біраз икемділікпен 
сөйлеммен жауап беру

6.3.4.1 алуан түрлі жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында 
күтпеген комментарийлерге пай-
ымдау элементтерімен біраз 
икемділік пен сөйлеммен жау-
ап беру

7.3.4.1 көпшілік жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында күтпеген 
комментарийлерге пайымдау 
элементтерімен біраз икемділік 
пен сөйлеммен жауап беру

8.3.4.1 жалпы жəне оқу тақырыптары 
аясында күтпеген комментарийлер-
ге пайымдау элементтерімен біраз 
икемділікпен сөйлеммен жауап беру

9.3.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында күтпеген 
комментарийлерге пайымдау 
мен жəне сөйлеммен белгілі бір 
деңгейдегі икемділікпен 
жауап беру

5.3.5.1 алуан түрлі жалпы 
жəне оқу тақырыптары аясын-
да базалық деңгейде ақпарат 
алмасуда өзара қарым-
қатынас жасауға əрекеттену

6.3.5.1 көпшілік жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы ұзағырақ 
əңгімеде өзара қарым-қатынас 
жасауға əрекеттену

7.3.5.1 оқу тапсырмаларын 
орындау мақсатында 
басымдықтарды жоспарлау 
мен құру, серіктестік, талқылау, 
келісу үшін сыныптастарымен 
өзара қарым-қатынас жасауға 
əрекеттену

8.3.5.1 оқу тапсырмаларын орындау 
мақсатында басымдықтарды жоспар-
лау мен құру, серіктестік, талқылау, 
келісу үшін сынып тастарымен өзара 
қарым-қатынас жасау

9.3.5.1 оқу тапсырмаларын орын-
дау мақсатында басымдықтарды 
жоспарлау мен құру, серкіктестік, 
талқылау, келісу үшін сыныптас - 
тарымен өзара қарым-қатынас 
жасау

5.3.6.1 жұпта, топта жəне 
барлық сыныппен жұмыста өз 
ойын анық жəне нақты түрде 
сөйлеммен жеткізу

6.3.6.1 жұпта, топта жəне барлық 
сыныппен жұмыста өз ойын 
пікірталаста анық жəне нақты 
түрде сөйлеммен жеткізу

7.3.6.1 жұпта, топта жəне барлық 
сыныппен жұмыста басқалардың 
айтқанын сөйлеммен немесе 
пайымдаумен біршама 
икемділікпен түсіндіруге 
əрекеттену

8.3.6.1 жұпта, топта жəне барлық 
сыныппен жұмыста басқалардың 
айтқанын сөйлеммен немесе 
пайымдаумен біршама икемділікпен 
түсіндіру

9.3.6.1 жұпта, топта жəне барлық 
сыныппен жұмыста басқалар 
дың айтқанын сөйлеммен 
немесе пайымдаумен 
белгілі бір деңгейдегі 
икемділікпен түсіндіру

5.3.7.1 бірқатар жалпы 
тақырыптар аясында пəнге 
тəн лексика мен синтаксисті 
пайдалану

6.3.7.1бірқатар жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында пəнге тəн 
лексика мен синтаксисті пай-
далану

7.3.7.1əр түрлі жалпы жəне 
бірқатар оқу тақырыптары ая-
сында пəнге тəн лексика мен 
синтаксисті пайдалану

8.3.7.1 көпшілік жалпы жəне бірқатар 
оқу тақырыптары аясында пəнге тəн 
лексика мен синтаксисті пайдалану

9.3.7.1шексіз жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында пəнге тəн 
лексика мен синтаксисті пай-
далану

5.3.8.1 əр түрлі жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы 
қарапайым оқиғаларды 
мазмұндау

6.3.8.1 бірқатар жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы кейбір 
ұзағырақ оқиғаларды мазмұндау

7.3.8.1 əр түрлі жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы кейбір 
ұзағырақ оқиғаларды мазмұндау

8.3.8.1 көпшілік жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы кейбір ұзағырақ 
оқиғаларды мазмұндау

9.3.8.1 көпшілік жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы ұзағырақ 
оқиғаларды мазмұндау

4) «Оқылым» (reading):
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

орташадан төмен деңгей 2 орташадан жоғары деңгей 2 төмен деңгей 1 орташа деңгей 1 жоғары деңгей 1
5.4.1.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша кейбір 
қарапайым қысқа мəтіндердің 
негізгі идеясын түсіну 

6.4.1.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша 
қарапайым қысқа мəтіндердің 
негізгі идеясын түсіну

7.4.1.1 таныс емес жалпы 
жəне оқу тақырыптары аясын-
да мəтіндердің негізгі идеясын 
түсіну

8.4.1.1 кейбір ұзақ мəтіндерді қоса, 
əр түрлі таныс емес жалпы жəне 
оқу тақырыптары мəтіндерінің негізгі 
идея сын түсіну

9.4.1.1 көпшілік таныс емес жал-
пы жəне оқу тақырыптарындағы 
ұзақ мəтіндердің негізгі идея-
сын түсіну

5.4.2.1 бірқатар жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясындағы 
қарапайым, қысқа мəтіндерде 
арнайы ақпаратты мұғалімнің 
шамалы көмегімен түсіну

6.4.2.1 бірқатар жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясындағы 
қарапайым, қысқа мəтіндерде 
арнайы ақпаратты мұғалімнің 
көмегінсіз түсіну

7.4.2.1 көпшілік жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында 
мəтіндердегі арнайы ақпаратты 
түсіну

8.4.2.1 кейбір ұзақ мəтіндерді қоса, 
əртүрлі таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында мəтіндердегі 
арнайы ақпаратты түсіну

9.4.2.1 кейбір ұзақ мəтіндерді 
қоса, таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында 
мəтіндердегі арнайы ақпаратты 
түсіну

5.4.3.1 кейбір таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары 
аясында дəлел 
деректемелерін түсіну

6.4.3.1 бірқатар ұзақ мəтіндерді 
қоса, кейбір таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында дəлел 
деректемелерін түсіну

7.4.3.1 кейбір ұзақ мəтіндерді 
қоса, көпшілік таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында дəлел 
деректерін түсіну

8.4.3.1 кейбір ұзақ мəтіндерді қоса, 
таныс жалпы жəне оқу тақырыптары 
аясында дəлел деректерін түсіну

9.4.3.1 əртүрлі таныс жал-
пы жəне оқу тақырыптары 
аясындағы ұзақ мəтіндердегі 
дəлел деректерін түсіну

5.4.4.1 көркем жəне көркем 
емес əдебиеттердегі кейбір 
қысқа мəтіндерді мұғалімнің 
шамалы көмегі арқылы оқу

6.4.4.1 көркем жəне көркем 
емес əдебиеттердегі кейбір 
қысқа қарапайым мəтіндерді өз 
бетімен оқу

7.4.4.1 таныс жəне кейбір 
бейтаныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында көркем 
жəне көркем емес əдебиет 
тердегі кейбір ұзақ мəтіндерді оқу

8.4.4.1 таныс жəне кейбір бейтаныс 
жалпы жəне оқу тақырыптары аясын-
да түрлі көркем жəне көркем емес 
əдебиеттердегі ұзақ мəтіндерді оқу

9.4.4.1 таныс жəне кейбір 
бейтаныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары аясында көркем 
жəне көркем емес əдебиеттер 
дегі ұзақ мəтіндерді оқу

5.4.5.1 кейбір таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары ая-
сында қысқаша мəтіндердің 
мəнмəтінінен негізгі ойды 
анықтау

6.4.5.1 ұзын мəтіндерді қоса, 
кейбір таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясын-
да мəнмəтінінен негізгі ойды 
анықтау

7.4.5.1 көпшілік таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары аясын-
да қысқаша мəтіндердің мəн-
мəтінінен негізгі ойды анықтау

8.4.5.1 əр түрлі таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары аясында қысқаша 
жəне кейбір ұзын мəтіндердің мəн-
мəтінінен негізгі ойды анықтау

9.4.5.1 көпшілік таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары аясында 
ұзын мəтіндердің мəн мəтінінен 
негізгі ойды анықтау

5.4.6.1 кейбір жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы қысқа 
мəтіндерде автордың пікірін 
немесе көзқарасын анықтау

6.4.6.1 көпшілік жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы қысқа 
мəтіндерде автордың пікірін не-
месе көзқарасын анықтау 

7.4.6.1 əр түрлі бейтаныс жал-
пы жəне оқу тақырыптарындағы 
қысқа мəтіндерде автордың 
пікірін немесе көзқарасын 
анықтау

8.4.6.1 ұзын мəтіндерді қоса, əртүрлі 
бейтаныс жалпы жəне оқу тақы- 
рыптарындағы қысқа мəтін дерде 
автордың пікірін немесе көзқарасын 
анықтау

9.4.6.1 көпшілік жалпы жəне 
оқу тақырыптарыаясында ұзын 
мəтіндерде автордың пікірін не-
месе көзқарасын анықтау

5.4.7.1 бірқатар жазбаша 
жанрлар аясында сөз, сөйлем 
жəне мəтінге тəн қасиеттерді 
анықтау

6.4.7.1 көпшілік жазбаша жанр-
лар аясында сөз, сөйлем жəне 
мəтінге тəн қасиеттерді анықтау

7.4.7.1 көпшілік жазбаша жанр-
лар аясында сөз, сөйлем жəне 
мəтінге тəн қасиеттерді анықтау

8.4.7.1 көпшілік жазбаша жанрлар ая-
сында сөз, сөйлем жəне мəтінге тəн 
қасиеттерді анықтау 

9.4.7.1 кез келген жазбаша жанр-
лар аясында сөз, сөйлем жəне 
мəтінге тəн қасиеттерді анықтау

5.4.8.1 мағынаны тексеру 
жəне түсінігін кеңейту үшін 
өзіне таныс сандық немесе 
баспадан шықан ресурстарды 
мұғалімнен шамалы көмекпен 
қолдану

6.4.8.1 мағынаны тексеру жəне 
түсінігін кеңейту үшін өзіне таныс 
сандық немесе баспадан шықан 
ресурстарды өз бетімен қолдану

7.4.8.1 мағынаны тексеру жəне 
түсінігін кеңейту үшін өзіне таныс 
жəне кейбір бейтаныс сандық 
немесе баспадан шыққан ре-
сурстарды шамалы көмек пен 
қолдану

8.4.8.1 мағынаны тексеру жəне 
түсінігін кеңейту үшін кейбір бейтаныс 
сандық немесе баспадан шықан 
ресурстарды қолдану

9.4.8.1 мағынаны тексеру жəне 
түсінігін кеңейту үшін көпшілік 
таныс жəне бейтаныс сандық не-
месе баспадан шыққан ресурс-
тарды қолдану

5.4.9.1 əр түрлі жалпы 
жəне оқу тақырыптарында 
қарапайым қысқа мəтіндерде 
дерек пен пікірдің 
айырмашылығын анықтау

6.4.9.1 кез-келген жалпы 
жəне оқу тақырыптарындағы 
қарапайым қысқа мəтіндерде де-
рек пен пікірдің айырмашылығын 
анықтау

7.4.9.1 кейбір жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы 
қысқа қарапайым мəтіндерде 
келтірілген дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді анықтау 

8.4.9.1 кейбір жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы қысқа 
мəтіндерде келтірілген дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді анықтау 

9.4.9.1 əртүрлі жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы ұзақ 
мəтіндерде келтірілген дəлелдегі 
сəйкессіздіктерді анықтау

5) «Жазылым» (writing):

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып
орташадан төмен деңгей 2 орташадан жоғары деңгей 2 төмен деңгей 1 орташа деңгей 1 жоғары деңгей 1

5.5.1.1 кейбір жалпы жəне 
оқу тақырыптарында мəтін 
деңгейіндегі жұмыстарды 
жоспарлау, жазу, түзету жəне 
тексеру 

6.5.1.1 əр түрлі жалпы жəне 
оқу тақырыптарындағы мəтін 
деңгейіндегі жұмыстарды 
мұғалімнің қолдауымен жоспар-
лау, жазу, түзету жəне тексеру

7.5.1.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы мəтін 
деңгейіндегі жұмыстарды 
мұғалімнің қолдауымен жоспар-
лау, жазу, түзету жəне тексеру

8.5.1.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы мəтін 
деңгейіндегі жұмыстарды шамалы 
қолдаумен жоспарлау, жазу, түзету 
жəне тексеру

9.5.1.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы мəтін 
деңгейіндегі жұмыстарды 
мұғалімнің қолдауынсыз жоспар-
лау, жазу, түзету жəне тексеру

5.5.2.1 кейбір жалпы жəне оқу 
тақырыптарындағы абзац-
та сөйлемдерді мұғалімнің 
қолдауымен жүйелі жазу 

6.5.2.1 кейбір таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптарында өткен 
тəжірибесін немесе шынайы 
болған оқиғалар, əрекеттерді 
мұғалімнің қолдауымен жазу

7.5.2.1 кейбір таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптарында өткен 
тəжірибесін немесе шынайы 
болған оқиғалар, əрекеттерді ша-
малы қолдаумен жазу

8.5.2 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптарында өткен тəжірибесін 
немесе шынайы болған оқиғалар, 
əрекеттерді шамалы қолдаумен 
жазу

9.5.2.1 таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарында өткен 
тəжірибесін немесе шынайы 
болған оқиғалар, əрекеттерді өз 
бетімен жазу

5.5.3.1 адамдарды, жер-
лер мен нысандарды мəтін 
деңгейін де сипаттай отырып 
мұғалімнің қолдауымен нақты 
мəліметтерді жазу 

6.5.3.1 кейбір таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарына мұғалімнің 
қолдауымен жеке сезімі мен пікірі 
туралы жазу

7.5.3.1 кейбір таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптарын біркелкі 
грамматикалық сауаттылықпен 
жазу

8.5.3.1 əр түрлі таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптарын біркелкі 
грамматикалық сауаттылықпен жазу

9.5.3.1 таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарын біркелкі 
грамматикалық сауаттылықпен 
жазу

5.5.4.1 жеке ақпарат беру 
үшін ұзақ сөйлемдерді аб-
зац көлемінде мұғалімнің 
қолдауымен жазу 

6.5.4.1 жеке ақпарат беру-
ге арналған тақырыпты аб-
зац көлемінде мұғалімнің 
қолдауымен жазу

7.5.4.1 жалпы жəне оқу тақырып- 
тарына кейбір жазбаша жанрда 
орынды стилі мен тіл формасын 
қолдау мен қолдану 

8.5.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарына жазбаша жанрда 
орынды стилі мен тіл формасын 
қолдаумен қолдану

9.5.4.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарына əртүрлі жазба-
ша жанрда орынды стилі мен тіл 
формасын шамалы қолдаумен 
қолдану

5.5.5.1 сөйлемдерді 
негізгі сабақтастырғыш 
жалғаулықтарды пайдала-
нып мұғалімнің көмегінсіз өз 
бетімен байланыстыру 

6.5.5.1 кейбір таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарында дəлелдерді 
бекіту мысалдары жəне 
негіздеумен қолдаумен қолдану

7.5.5.1 кейбір таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарында дəлелдерді 
бекіту мысалдары жəне 
негіздеумен біршама қолдау мен 
қолдану

8.5.5.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптарында дəлелдерді бекіту 
мысалдары жəне негіздеумен 
мұғалім қолдауымен қолдану

9.5.5.1 шексіз таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарында дəлелдерді 
бекіту мысалдары жəне 
негіздеумен мұғалім қолдауымен 
қолдану

5.5.6.1 кейбір жалпы та-
ныс тақырыптарда негізгі 
сабақтастырғыш жалғаулық- 
тарды қолданып, біршама 
қолдау мен сөйлемді абзацқа 
логикалық біріктіру

6.5.6.1 əр түрлі жалпы таныс 
тақырыптарда негізгі сабақ 
тастырғыш жалғаулықтарды 
қолданып, шамалы қолдау мен 
сөйлемді абзацқа логикалық 
біріктіру

7.5.6.1 жалпы таныс 
тақырыптарда негізгі 
сабақтастырғыш жалғаулықтарды 
қолданып, сөйлемді абзацқа 
логикалық біріктіру

8.5.6.1 жалпы таныс тақырыптарды 
негізгі сабақтастырғыш 
жалғаулықтарды қолданып, өз 
бетімен сөйлемді абзацқа логика 
лық біріктіру

9.5.6.1 əртүрлі сабақтастырғыш 
жалғаулықтарды қолданып жалпы 
таныс жəне оқу тақырыптарына 
қатысты мəтіндерді жазу 

5.5.7.1 таныс жалпы жəне 
бірқатар оқу тақырып- 
тарындағы кейбір жазбаша 
жанрларда мəтін деңгейіне 
сəйкес форматты біршама 
қолдаумен қолдану

6.5.7.1 таныс жалпы жəне 
бірқатар оқу тақырып тарындағы 
əр түрлі жазбаша жанрлар үшін 
мəтін деңгейіне сəйкес форматты 
біршама қолдаумен пайдалану

7.5.7.1 таныс жалпы жəне 
бірқатар оқу тақырыптарындағы 
əр түрлі жазбаша жанрлар үшін 
мəтін деңгейіне сəйкес формат- 
ты шамалы қолдаумен пайдалану

8.5.7.1 таныс жалпы жəне бірқатар 
оқу тақырыптарындағы жазба-
ша жанрлар үшін мəтін деңгейіне 
сəйкес форматты шамалы 
қолдаумен пайдалану

9.5.7.1 жалпы жəне бірқатар 
оқу тақырыптарындағы шексіз 
жазбаша жанрларда үшін мəтін 
деңгейіне сəйкес форматты дер-
бес қолдану

5.5.8.1 кейбір жалпы 
тақырыптарда жиі қолданыла- 
тын сөздерді дұрыс жазу 

6.5.8.1 кейбір жалпы таныс 
жəне оқу тақырыптарда жиі қол-
данылатын сөздерді дұрыс жазу

7.5.8.1 əртүрлі жалпы таныс жəне 
оқу тақырыптарда жиі қолданыла- 
тын сөздерді дұрыс жазу 

8.5.8.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптарда жиі қолданылатын 
сөздерді дұрыс жазу

9.5.8.1 шексіз жалпы таныс жəне 
оқу тақырыптарда жиі қолданыла 
тын сөздерді дұрыс жазу

5.5.9.1 бірқатар жалпы таныс 
тақырыптардағы мəтін деңге- 
йіндегі жазбаша жұмыстарда 
тыныс белгілерін орынды 
сауаттылықпен қолдану 

6.5.9.1 бірқатар жалпы таныс 
жəне оқу тақырыптарындағы 
мəтін деңгейіндегі жазбаша 
жұмыстарда тыныс белгілерін 
орынды сауаттылықпен қолдану

7.5.9.1 əртүрлі жалпы таныс жəне 
оқу тақырыптарында мəтін дең-
гейіндегі жазбаша жұмыстарда 
тыныс белгілерін орынды 
сауаттылықпен қолдану

8.5.9.1 жалпы таныс жəне оқу тақы- 
рыптарында мəтін деңгейіндегі жаз-
баша жұмыстарда тыныс белгіле- 
рін орта деңгейдегі сауаттылық пен 
қолдану

9.5.9.1 жалпы таныс жəне 
оқу тақырыптарында мəтін 
деңгейіндегі жазбаша жұмыстарда 
тыныс белгілерін сауатты қолдану

6) «Ағылшын тілін қолдану» (use of English):

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8- сынып 9- сынып
орташадан төмен деңгей 2 орташадан жоғары деңгей 2 төмен деңгей 1 орташа деңгей 1 жоғары деңгей 1

5.6.1.1 бірқатар таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары бой-
ынша тиісті санала тын жəне 
саналмайтын зат есімдерді, 
оның ішінде мезгіл мен орна-
ласу жерін сипаттайтын жалпы 
фразаларды орынды қолдану

6.6.1.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша мезгіл 
мен орналасу жерін сипаттай 
тын күрделі атаулы фразалар-
ды жəне дерексіз зат есімдерді 
қолдану

7.6.1.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша кейбір 
дерексіз зат есімдерді жəне 
күрделі фразаларды қолдану

8.6.1.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары, сонымен қатар бей-
таныс тақырыптар бойынша кейбір 
дерексіз құрамды зат есімдер мен 
күрделі атаулы топтарды пайдалану

9.6.1.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары, сонымен қатар 
бейтаныс тақырыптар бойын-
ша əртүрлі дерексіз құрамды зат 
есімдер мен күрделі атаулы топ-
тарды пайдалану

5.6.2.1 “many, much, a lot of, 
a few” сөздерін таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптарында 
шектеулі жиынтықта қолдану

6.6.2.1 “more, little, few less, fewer 
not as many, not as much” сияқты 
сөздерді таныс, жалпы жəне оқу 
тақырыптарында кеңейтілген 
жиынтықта қолдану

7.6.2.1 таныс, жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша сана-
латын жəне саналмайтын зат 
есімдер үшін too much, too many, 
none any, enough сөздерімен 
қоса есептік сан есімдерді 
қолдану 

8.6.2.1 таныс, жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша саналатын 
жəне саналмайтын зат есімдер үшін 
“several, plenty, a large /small number 
/amount” сөздерімен қоса есептік 
сан есімдерді қолдану

9.6.2.1 таныс, жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша саналатын 
жəне саналмайтын зат есімдер 
жəне атаулы топтар үшін есептік 
сан есімдерді қолдану

5.6.3.1 жалпы жəне оқу 
тақырыптарында заттарды си-
паттауда сын есімдерді, оның 
ішінде тəуелдік сын есімдерді 
қолдану, салыстыру үшін 
қарапайым бірбуынды жəне 
екібуынды сын есімді (салыс- 
тырмалы жəне таңдаулы шы-
рай) қолдану

6.6.3.1 жалпы таныс жəне 
оқу тақырыптарда шектеулі 
жиынтық бойынша салыстыр-
малы жəне таңдаулы шырайда 
алуан түрлі сын есімдер мен 
ережеге бағынатын жəне ереже-
ге бағынбайтын сын есімдерді 
қолдану

7.6.3.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша сын есім 
ретінде жалпы есімшені қолдану 
жəне зат есімнің алдына сын 
есімді дұрыс қою 

8.6.3.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша мысалы, 
as…as, much деңгейлерін көрсету 
үшін есімше мен салыстырма-
лы құрылым ретінде əртүрлі 
қарапайым сын есім мен күрделі 
сын есімді қолдану

9.6.3.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша əр түрлі 
қарапайым сын есімдер мен 
күрделі сын есімдерді деңгейі мен 
күшейтпелі сын есім көмегімен 
есімше ретінде салыстырма-
лы құрылымдарды, əртүрлі 
қарапайым сын есімдер мен 
күрделі сын есімдерді қолдану

5.6.4.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша any, 
no each, every сөздерін пай-
далану

6.6.4.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша түрлі 
көрсеткіштерді, оның ішінде all, 
other сөздерін қолдану

7.6.4.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша түрлі 
көрсеткіштерді, оның ішінде 
neither, either сөздерін қолдану

8.6.4.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша алдын 
ала анықтау рөлінде all, half, both 
[of] сөздерімен бірге анықтаушы 
сөздерді қолдану

9.6.4.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша алдын 
ала анықтаушы жəне анықтаушы 
сөздерді қолдану

5.6.5.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптарында сұрақтарды, 
оның ішінде whose, how 
often , how long кеңейтілген 
жиынтықта қолдану

6.6.5.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша əртүрлі 
уақыттық формаларды құрайтын 
сұрақтарды қолдану 

7.6.5.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша əртүрлі 
уақыттық формаларды құрайтын 
сұрақтарды қолдану

8.6.5.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша əртүрлі 
уақыттық жəне модальдық фор-
маларды құрайтын сұрақтарды 
қолдану

9.6.5.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша əртүрлі 
сұрақтар ды қолдану

5.6.6.1 жалпы таныс жəне оқу 
тақырыптары бойынша негізгі 
жіктік есімдік, сілтеу есімдігі 
мен some, any, something, 
nothing anything сандық 
есімдіктерін қолдану

6.6.6.1 көптеген жалпы таныс 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
негізгі жіктік, сілтеу жəне сандық 
есімдіктерін someone somebody, 
everybody, no-one қолдану

7.6.6.1 көптеген жалпы таныс 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
mine, yours, ours, theirs, hers, his, 
myself, yourself, themselves қоса 
өздік жəне еріксіз есімдіктерді 
қолдану 

8.6.6.1 көптеген жалпы таныс 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
есімдіктерді, оның ішінде anybody, 
anyone, anything белгісіз есімдігі 
мен everyone, everything, none, 
more, less, a few сандық есімдіктерді 
қолдану

9.6.6.1 көптеген жалпы таныс 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
қатыстық, сілтеу, белгісіз жəне 
есептік есімдіктерді жəне өздік 
есімдіктердің кең санын қолдану

5.6.7.1 таныс жалпы 
тақырыптарында шектеулі 
ортасы бойынша [белгісіз 
шақта] болған оқиғаны жеткізіп 
беру үшін аяқталған форма-
да тұрған жалпы етістіктерді 
(қолдану

6.6.7.1 таныс жалпы тақырыптар 
бойынша аяқталмаған, белгісіз 
өткен шақты жеткізу үшін 
қарапайым аяқталған шақты 
қолдану

7.6.7.1 таныс жалпы тақырыптар 
бойынша таяуда болған, 
белгісіз жəне аяқталмаған өткен 
шақты жеткізу үшін алуан түрлі 
қарапайым аяқталған шақ фор-
маларын қолдану

8.6.7.1таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша таяуда 
болған, белгісіз жəне аяқталмаған 
өткен шақты жеткізу үшін алуан 
түрлі қарапайым аяқталған шақ 
формаларын қолдану

9.6.7.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша алуан 
түрлі қарапайым аяқталған, соны-
мен бірге пассивті формаларды, 
мезгіл пысықтауыштарын қолдану

5.6.8.1 шектеулі таныс жал-
пы жəне оқу тақырыптарына 
қатысты нақты жоспарлар 
туралы əңгімелеу барысында 
болжау үшін келер шақтың 
«болады» жəне «жиналу» 
формаларын пайдалану

6.6.8.1 көптеген таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптарына қатысты 
уəде беру, ұсыныс, жəне болжау 
жасау үшін келер шақтың «бола-
ды» формасын пайдалану

7.6.8.1 көптеген таныс жал-
пы жəне дағдылы оқу 
тақырыптарына қатысты ке-
лер шақтың əртүрлі формала-
рын, сонымен бірге болашақ 
мағынасында ұзартылған осы 
шақты пайдалану

8.6.8.1 көптеген таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптарына қатысты келер 
шақтың əртүрлі формаларын, оның 
ішінде созылмалы осы шақ пен 
келер шақ мағынасындағы жай осы 
шақ формаларын қолдану

9.6.8.1 таныс жəне жалпы оқу 
тақырыптарына қатысты келер 
шақтың əртүрлі формаларын, со-
нымен бірге кейбір пассивтерді 
қолдану

5.6.9.1 шектеулі таныс жал-
пы жəне оқу тақырыптарына 
қатысты күнделікті өмірдегі 
рəсімдерді, əдеттерді жəне 
жағдайларды сипаттау үшін 
жай осы шақ жəне жай өткен 
шақ, ережеге бағынатын жəне 
бағынбайтын формаларды 
қолдану

6.6.9.1көптеген таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
жай осы жəне өткен шақтардың 
белсенді жəне кейбір пассивті 
формаларын дұрыс қолдану

7.6.9.1 көптеген таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
жай осы жəне өткен шақтардың 
жəне жетілдірілген жай форма-
ларын дұрыс қолдану

8.6.9.1 көптеген таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары бойынша төл 
жəне төлеу сөздерде өздік жəне 
ырықсыз етіс түрінде берілген осы 
шақ, өткен шақтың əртүрлі форма-
ларын орынды қолдану

9.6.9.1 көптеген таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары бойын-
ша төл жəне төлеу сөздерде осы 
жəне өткен шақтардың белсенді 
жəне пассивті жетілдірілген жай 
формаларын түрлерін дұрыс 
қолдану

5.6.10.1 шектеулі таныс жал-
пы жəне оқу тақырыптары 
бойынша осы жəне келер шақ 
мағынасындағы созылмалы 
нақ осы шақ формаларын 
қолдану 

6.6.10.1 шектеулі таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары бойын-
ша бұрын болған іс-əрекет жəне 
оның түрін көрсету үшін созылма-
лы осы шақ жəне созылмалы ке-
лер шақ формаларын қолдану

7.6.10.1 таныс жалпы жəне оқу 
тақырыптары бойынша созылма-
лы осы шақ жəне созылмалы ке-
лер шақ формаларын қолдану

8.6.10.1 көптеген таныс жалпы жəне 
оқу тақырыптары бойынша созыл-
малы осы шақ жəне созылмалы 
келер шақ формаларын, сонымен 
қатар ырықсыз етістіктің кейбір фор-
маларын қолдану

9.6.10.1 көптеген таныс жалпы 
жəне оқу тақырыптары бойынша 
созылмалы осы шақ жəне созыл-
малы келер шақ формаларын, 
сонымен қатар ырықсыз етістіктің 
үздіксіз кеңейіп отыратын кейбір 
формаларын қолдану

(Жалғасы бар) 


